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În contextul intrării în vigoare, la 14 aprilie 2015, a modificărilor operate la Codul 

electoral si conform scrisorii nr. CEC 8/4120 din 15 aprilie a Comisiei Electorale Centrale a 

Republicii Moldova, în temeiul art. 38 alin. (8) din Codul electoral, compania de televiziune 

“Cotidian” SA (postul de televiziune TVC21) declară că va oferi spatiu publicitar concurenţilor 

electorali pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015 conform listei de mai jos: 
 

 Interval Pretul  per 1 min. în Euro, inclusiv 

TVA 

Luni- duminica  07:00-9:00 150 

Luni- duminica  18:00-20:00 200 

Luni- duminica  20:00-22:00 300 

Luni- duminica  22:00-00:00 250 
 

Publicitatea electorală se va face în baza contractelor încheiate între părţi. Postul TVC21 

va crea condiţii egale la procurarea spaţiilor publicitare tuturor concurenţilor electorali. 

Concurenţii electorali vor beneficia de timp de antenă la postul TVC21 din momentul 

înregistrării lor la Comisia Electorală Centrală. Cererea pentru timpul de antena urmează a fi 

prezentată pentru întreaga perioadă electorală. Timpul de antenă se va pune la dispoziţia 

concurenţilor electorali în timp de 48 ore de la prezentarea cererii. 

Timpul de antenă contra plată, se va oferi în calupurile publicitare, separat de publicitatea 

comercială. Telespectatorii vor fi informaţi că mesajul constituie publicitate electorală. 

Durata contabilizată a unui spot de publicitate electorală difuzat nu poate fi mai mică de 

20 de secunde şi nu mai mult de 2 minute pe zi. Timpii de antenă pentru publicitatea electorală 

se acordă tuturor concurenţilor electorali la unele şi aceleaşi ore de emisie, fără nici o 

discriminare. 

Achitarea se va face în avans, exclusiv din fondul electoral al concurentului electoral. 

Toate achitările se vor face în lei, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei, în 

ziua emiterii contului spre plata. 

 

 

Director  al  companiei  de televiziune      Rodica  Peşterean 

«COTIDIAN»S.A.         

 


