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                                                                                                CĂTRE 

Comisia Electorală Centrală 

şi 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului 

Condiţii pentru plasarea publicităţii electorale la “Flortv” 

pentru Alegerile Prezidenţiale din 30 octombrie 2016  

1. Postul de radio „Florfm” va acorda timp de antenă contra plată tuturor concurenţilor electorali, 

respectând principiul unui tratament echitabil, echilibrat şi imparţial, pe durata campaniei electorale, 

pentru fiecare concurent electoral înregistrat – nu mai mult de 120 de secunde zilnic. Durata 

spoturilor publicitare cu caracter electoral nu va fi mai mică de 20 de secunde. 

3. Concurenţii electorali vor beneficia de timp de antenă pentru publicitate electorală: zilnic între 

orele: 7.00 – 8.00; 19.00 – 23.00.  Plata percepută pentru plasarea publicităţii electorale contra 

plată este stabilită de 200 lei/minut. 

4. Durata timpului de antenă contra plată ce poate fi acordat unui concurent electoral pe parcursul 

unei zile nu va depăşi 2 minute.  

5. Timpul de antenă se pune la dispoziţia concurenţilor electorali în baza cererii depuse, în ordinea în 

care au parvenit la radiodifuypr. 

6. Timpul de antenă acordat şi programat la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizat din vina 

lui, nu se  recuperează. 

7. Timpul de antenă contra plată se acordă concurenţilor electorali numai în baza achitării prealabile a 

plăţii prevăzute în acordul încheiat de instituţia audiovizualului cu concurentul electoral. 

8. Evidenţă a timpilor de antenă acordaţi concurenţilor electorali este asigurataă zilnic, iar în cadrul 

dezbaterilor electorale este asigurată transparent prin plasarea pe ecrat a volumului de timp utilizat. 

9. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor electorale o poartă concurentul electoral. 

10. Responsabil de coordonarea activităţii electorale a instituţiei în perioada campaniei electorale  

este numit Valeriu Postolachi, director „Flor FM”. Date de contact:  tel. serv. 0 25021581, 

tel.mob.069414842, e-mail: flortv@yandex.ru  

 

 Cu respect, Valeriu Postolachi                                          Director S.R.L. "Flor-TV" 
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