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DECIZIA nr. 10/60
din 17 aprilie 2018
Cu privire la aprobarea formularelor privind informația despre volumul de
emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a
alegătorilor

Conform pct. 8 din CONCEPȚIA privind reflectarea campaniei electorale la alegerile
locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile
audiovizualului din Republica Moldova: „Radiodifuzorii care reflectă campania electorală sunt
obligați să țină evidența timpilor de antenă oferiți concurenților electorali și să prezinte săptămânal
(în ziua de luni) la CCA raportul conform modelului aprobat de CCA despre volumul de emisie
electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create
pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile
de educație electorală/informare a alegătorilor elaborate de CEC, mediatizate în săptămâna
precedentă”.
În acest sens, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a elaborat două formulare privind
informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și
informare a alegătorilor (anexele nr.1 și nr. 2).
În temeiul celor constatate, în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.2006, ale Codului Electoral, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aproba formularele privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea
spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor (anexele nr.1 și nr. 2) (PRO – (7)
UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, D.
CURNIC și O. GUȚUȚUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web
a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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Decizia nr. 10/60 din 17 aprilie 2018
Anexa 1
Raport cu privire la repartizarea timpilor de antenă oferiți concurenților electorali
în campania electorală la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018
de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova

Postul TV/Radio ”_________”
(perioada)

Data

Publicitatea electorală
Ora
Concurent
difuzării
electoral

Durata

Data/ Ora
difuzării

”_________”

Dezbateri electorale
Concurent electoral
(numele
reprezentantului)

Total

Timp
acordat

Data/ Ora
difuzării

Alte tipuri de programe
Denumirea
Concurent
emisiunii
electoral

Total

Total

Data:
Responsabil:______________

Anexa 2

Raport cu privire la difuzarea spoturilor de educație electorală și informarea alegătorilor
în campania electorală la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018
de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova

Postul TV/Radio ”_________”
(perioada)

Data

Spotul de educație
electorală/durata
acestuia

Ora difuzării

Timp
acordat

”_________”

Periodicitatea difuzării

Durata cumulată a
spotului de educație
electorală

Total

Total

Data:
Responsabil:______________
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