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⮚ ELITA TV: TELEVIZIUNE REGIONALĂ cu ACOPERIRE NAȚIONALĂ 

 

ELITA TV  este o televiziune regională cu acoperire națională din Republica Moldova, fondată în 

1993. Fondator și unicul beneficiar final este Cooperativa ”Molodosti” –  întreprindere creată în 

1987, în persoana doamnei Ana Golubenco, cetățeană a Republicii Moldova.  Programele ELITA TV 

sunt difuzate pe întreg teritoriul Republicii Moldova prin stații proprii de emisie amplasate de-a 

lungul râului Nistru și prin IPTV: Moldtelecom - 901, StarNet -40. Experiența de producere și difuzare 

a conținutului audiovizual de calitate a organizației de circa trei decenii a fost și este apreciată de 

organizații locale și internaționale.  
 

Portfoliul ELITA TV include proiecte locale, naționale și internaționale de succes, care au dezvoltat 

echipa de bază și echipe mobile de televiziune pe ambele maluri ale Nistrului, programe TV; au  

construit Stații TV proprii de emisie amplasate de-a lungul râului Nistrului, grație susținerii 

organizațiilor europene și din SUA.  
 

 

POLITICĂ EDITORIALĂ ELITA TV 

Introducere  

Fondată în 1993, este o instituție independentă, apolitică, producător independent și distribuitor de 

conținut  audiovizual calitativ care dezvoltă programe TV proprii:  știri, talk-show-uri locale și 

regionale, dezbateri, emisiuni culturale și social-economice, etc.. 

Misiunea noastră este să informăm și educăm publicul din zona de securitate la Nistru și din centrul 

Republicii Moldova prin programe de televiziune calitative și prin emisiuni interactive.  

Ne facem meseria, respectând valorile jurnalismului, informația relevantă şi obiectivitatea. Difuzăm 

zilnic informații, selectând,  știrile de strictă actualitate, cu adevărat importante pentru public. ELITA 

TV produce şi difuzează o grilă de emisiuni care are drept scop să satisfacă exigenţele unui public 

telespectator complex: emisiuni informative, actualitate locală, talk show, emisiuni dedicate tinerilor, 

emisiuni economie, social, cultură, educaţie, transmisiuni live și evenimente de pe piața locală. 

Declarație de principii  

ELITA TV este o televiziune de format generalist, unul dintre cei mai importanți  creatori de programe 

locale de televiziune și unica televiziune autorizată care activează în zona de securitate la Nistru. 

ELITA TV parcurge al treilea deceniu de activitate în domeniul audiovizual autohton, iar stabilitatea 

acestui post de televiziune se datorează caracterului independent al conținutului produs și difuzat de 

la momentul lansării. 
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Integritate editorială:  ELITA TV face distincție clară între știri și opinii și alte informații editoriale, 

astfel încât consumatorul să poată distinge cu ușurință informațiile editoriale independente de 

publicitate.  

Independența editorială: ELITA TV respectă principiile de corectitudine, acuratețe, obiectivitate și 

raportare responsabilă și independentă. ELITA TV își păstrează controlul asupra conținutului său 

editorial. 

ELITA TV  practică o politică editorială echilibrată şi  reflectă obiectiv realitatea.  

Membrii echipei noastre își fac  meseria corect şi profesionist, fără alte limitari decât cele impuse de 

lege şi deontologie, cât şi nevoia publicului de a avea acces la un astfel de produs media.  

Toleranță și respect pentru diversitate 

Programele noastre au scopul de a dezvolta o televiziune independență editorial și financiar, care să 

contribuie la progresul educaţiei, la promovarea culturii, la dezvoltarea mediului de afaceri, conform 

principiului “ELITA societății sunt oamenii ei”, o deviză de care ţinem seama în tot ceea ce facem, 

promovând oamenii, între istorii, locații, destine și destinații. 

Suntem platformă pentru oameni, fără a face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, 

dizabilitate, religie, stare socială, orientare sexuală etc. 

Activitatea profesională a jurnaliștilor noștri este incompatibilă cu diseminarea mesajelor interzise de 

lege (discursul instigator la ură, la homofobie, la antisemitism, la discriminare etc.), precum și cu 

activitatea de propagandă politică, religioasă și de agitație electorală. 

Ne conducem de politică editorială internă ELITA TV, am semnat și respectăm Codul deontologic al 

jurnalistului din Republica Moldova.   

Viața privată și protecția datelor personale: ELITA TV tratează cu respect viața privată și datele cu 

caracter personal protejandu-le prin excluderea lor din conținuturile difuzate și publicate.  

În cazul persoanelor publice, angajate în instituții publice și care au interacționat cu banii publici, 

datele cu caracter personal vor fi parte din informația publică difuzată de ELITA TV, interesul public 

fiind mai presus decat cel personal. 

Imixtiunea în viața privată este permisă numai atunci când dezvăluirea faptelor urmărește un interes 

public 

Tratarea temelor sensibile:  

Copiii vor fi parte din subiectele ELITA TV cu acordul părinților, tutorilor  sau a instituțiilor 

responsabile. ELITA TV va publica cu grijă informații despre copii în situații dificile, victime ale 

abuzului sau  violenței, fără ca aceștia să poată fi identificați și fără a avea consecințe negative asupra 

lor: înregistrările audio/video și fotografiile sunt modificate, cu  excepția cazurilor în care 

identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al 

copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor. 

Principii de reflectare a politicului. Ne - afilierea politică 

Conținutul editorial creat de ELITA TV este liber de influența politicului, agenților de publicitate și a 

altor surse. 



ELITA TV va respinge orice încercare de a implica jurnaliștii în activități de partizanat politic sau de 

mercenariat ideologic și financiar, de război propagandistic sau război informațional de tip trolling. 

În campaniile electorale ELITA TV va respecta echidistanța, fiind deschisă pentru toți actorii antrenați 
în procesul electoral: de la CEC la fiecare concurent electoral,  și se va ghida de Codul Electoral, Codul 
Serviciilor Media Audiovizuale și de legislația în vigoare. 

Protecția surselor 

Identitatea surselor ELITA TV este protejată prin lege și nu va fi divulgată.  

Imaginile, documentele și alte informații din redacțiile ELITA TV, publicate sau nepublicate în 

conținutul ELITA TV, nu sunt oferite persoanelor terțe dacă acestea pot fi folosite împotriva surselor 

noastre. 

Comportamentul jurnalistic și ale membrilor redacției 

Excelenţă jurnalistică: susținem principiile tradiționale jurnalistice de excelență în raportarea știrilor 

originale și  informațiilor din alte surse. Conținutul ELITA TV continuă să fie apreciat de organizații de 

media din țară și străinătate, cea mai recentă listă fiind completată cu premiul Autorității Naționale 

de Integritate pentru reflectarea subiectelor anticorupție și conflicte de interese.  

ELITA TV respectă Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova pe care l-a semnat. 

 

Politică editorială pentru personalul editorial ELITA TV 

ELITA TV este unicul furnizor de știri și programe TV locale în raioanele Rezina și Șoldănești, primul și 

cel mai important prestator de servicii media audiovizuale în regiunea de Nord-Est a R. Moldova, 

destinat informării corecte a consumatorilor. 

Membrii echipei editoriale ELITA TV nu sunt afiliați politic. 

Personalul editorial ELITA TV respectă standardele eticii profesionale, Regulamentul intern ELITA TV 

și acuratețea informației:  

Jurnaliștii ELITA: 

1. Colectează informația în mod etic și legal, din surse sigure, credibile și citabile. Respectă 

echilibrul în abordarea subiectelor. 

2. În procesul de colectare a informației își identifică, de regulă, numele și, după caz, instituția 

media pe care o reprezintă, prevenind, în acest fel, sursa că informația oferită ar putea fi făcută 

publică sau dacă discuția este înregistrată. 

3. Protejează identitatea surselor sale, în conformitate cu Legea privind libertatea de exprimare și 

totodată, pune la îndoială orice informație colectată. 

4. Respectă dorința sursei de informație de a rămâne anonimă și, totodată, își asumă 

responsabilitatea pentru veridicitatea informației făcută publică din surse anonime. 

5. Demonstrează că asigură pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea. 

6. Atribuie citatele cu acuratețe. Acestea vor fie exacte, fără a denatura mesajul. 

7. Va folosi titluri relevante conținutului materialului jurnalistic și le evită pe cele care  induc 

publicul în eroare. 

8. Respectă dreptul de autor. Preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în 

condițiile stabilite de autor, citând sursa și/sau linkul direct la sursă. 



9. Reflectă proteste și alte manifestații, fără a se  asocia cu organizatorii ori cu participanții și nu 

este obligat să coordoneze cu sursele care au oferit informația varianta finală a materialului 

jurnalistic ce urmează a fi publicat. 

10. Va anunța redacția ELITA TV înainte de a propune propriul produs jurnalistic altor instituții 

media. 

ELITA TV  acționează conform principiilor obiectivității și imparțialității. 

Dacă un jurnalist declară conflict de interese cu un subiect sau o sursă abordată, acesta va fi abordat 

de un alt colaborator ELITA TV sau de întreaga redacție,  pentru a exclude tratarea tendențioasă sau 

dezechilibrată.  

În cazul investigațiilor jurnalistice, ELITA TV își rezervă dreptul de a acționa în condiții de jurnalism 

sub acoperire, de a utiliza înregistrarea ascunsă și alte instrumente de investigare acceptate în cazul 

epuizării metodelor de bază de colectare a informațiilor și ghidându-se de supremația interesului 

public.  

Drepturi de autor și plagiat: 

ELITA TV are acorduri semnate direct cu autorii de conținut, dar și cu distribuitorii de drepturi de 

autor. Noi respectăm drepturile altor autori, iar  informațiile preluate vor fi însoțite de citarea sursei.  

Plagiatul este categoric exclus în conținutul ELITA TV. Imaginile preluate sunt însoțite de citarea 

autorilor lor.  

Drepturile de autor pentru subiectele realizate de ELITA TV, inclusiv cele comerciale aparțin doar 

ELITA TV și sunt proprietatea ELITA TV.  

Drepturile de autor asupra conținutului ELITA TV sunt proprietatea televiziunii și nu vor fi folosite 

decât cu citarea sursei/autorului și nu mai mult decât 1/3 din fiecare produs media. Excepție sunt 

acordurile, co-producțiile și colaborările ELITA TV cu alți actori de pe piață.  

Imaginile și informațiile obținute de redacție în timpul filmărilor pentru un material comercial sau 

promoțional (cu acordul instituțiilor publice, agenților economici, inclusiv companii private și alte 

entități) - sunt proprietatea redacției și pot fi difuzate/publicate în scopul realizării materialelor 

jurnalistice, iar interesul public prevalează în cazul apariției unor litigii. 

Cenzura și autocenzura se încadrează doar în limita legii și a eticii profesionale, interesul public fiind 

criteriul care face direcția în care va înclina balanța: spre tăinuirea sau publicarea informației? 

Principii de tratare a publicității și materialelor publicitare  

ELITA TV acceptă publicitate de la agenții de publicitate, case de producție sau furnizată de un agent 

de publicitate. Publicitatea în general nu este supusă acestei politici editoriale. Totuși:  

Orice conținut publicitar este însoțit de genericul ”Publicitate” în calupurile publicitare și  (P) în alte 

genuri de materiale promoționale sau comerciale.  

ELITA TV acceptă realizarea și difuzarea reportajelor comerciale, a plasării de produse și alte genuri 

de publicitate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 



ELITA TV tinde să separe personalul editorial de cel dedicat creării unui conținut publicitar pentru 

agenții noștri de publicitate. Totuși, fiind o echipă multifuncțională, în contextul migrației și 

fluctuației de cadre, la nivel local unii angajați ar putea negocia sau realiza și conținut publicitar, cu 

condiția că: oricine se ocupă de redacția ELITA TV trebuie să dezvăluie pe deplin orice potențial 

conflict de interese cu orice sponsor sau vânzător.  

ELITA TV poate refuza publicitatea sau promovarea sporturilor cu conținut dubios, propagandistic, de 

defăimare sau asociat cu: 

- punerea în pericol a ordinii constituţionale, a integrității teritoriale, îndemnul la acte de violenţă 

publică,  

- incitarea la ură sau discriminare; incitarea la război, ură între persoane, interetnică sau separatism 

teritorial, acțiuni ce pun în pericol ordinea de drept;  

- lezarea demnităţii sau reputaţiei altei persoane, ofensa publică;  utilizarea limbajului sexist;  

- exprimări verbale, scrise sau nonverbale care nu corespund normelor de conduită general acceptate 

într-o societate civilizată, inclusiv ale celor etice. 

- publicitatea unei entități care anterior nu și-a onorat obligațiile pentru alte servicii de publicitate la 

ELITA TV.  

ELITA TV nu acceptă publicitatea interzisă prin lege.  

Membrii redacției ELITA TV pe rețelele sociale 

Prezența și activitățile membrilor redacției în rețelele sociale vor fi decente,  vor încuraja și vor 

sprijini jurnalismul cetățenesc. 

ELITA TV și membrii echipei de creație a televiziunii vor adopta în spațiul real și în cel virtual, un 

comportament similar stabilit în prezenta politică editorială.  

Jurnaliștii ELITA TV au dreptul să participe în discuții publice pe rețelele de socializare, dar nu-și 

permit și nu acceptă nici din partea publicului, în reacții și comentarii, derogări de la normele legale și 

cele deontologice. 

Acest document a fost discutat și aprobat împreună cu membrii echipei editoriale ELITA TV, poate fi 

actualizat, revizuit și adaptat în cazul modificărilor în interiorul redacției sau reieșind din experiența 

redacțională care va impune atitudini și decizii care nu sunt, în prezent incluse în el. 

Aprobat și semnat azi, 15.12.2021, în orașul Rezina:  

 

Actualizat: 05.02.2022, în baza Noului plan de dezvoltare strategică ELITA TV, elaborat în echipă, cu 

asistența experților independenți. 

 

Ana Golubenco,  

directoare ELITA TV 

semnat 

 


