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Reguli privind desfăşurarea campaniei electorale 
pentru alegerea membrilor Comisiei de Etică şi Arbitraj din SRTv 

 
 
 
În perioada derulării campaniei electorale pentru alegerea membrilor Comisiei de Etică şi 
Arbitraj din SRTv, candidaţii vor respecta următoarele reguli de comunicare a mesajelor 
electorale: 

 
1. Fiecare candidat poate transmite un singur mesaj electoral, pe e-mail, către toţi 

angajaţii cu drept de vot, prin intermediul Secretariatului Tehnic. Mesajul va fi 
transmis pe adresa alegericea@tvr.ro, de unde va fi redirecţionat către toţi angajaţii 
cu drept de vot, în termen de maximum 24 ore de la primirea acestuia, dar nu mai 
târziu de data încetării campaniei electorale. Fiecare mesaj trebuie să respecte 
următoarele condiţii: să fie formulat într-un limbaj decent şi să nu fie mai mare de 1 
megabyte (MB).   
 

2. Mesajul fiecarui candidat va fi postat în reţeaua de comunicare internă (LCD) şi în 
secţiunea specială de pe Intranet. În acest scop, fiecare candidat va transmite un 
singur slide Power Point care să conţină mesajul electoral (recomandăm ca textul să 
fie scris la dimensiunea 30 sau 32 pentru a putea fi citit);  
 

3. Mesajele electorale pe suport hârtie pot fi afişate numai la avizierele special 
amenajate în următoarele locuri din incinta sediului central din Bucureşti: 1. Corp 
Studiouri - holul mare (la Scoică); 2. Corp Ştiri; 3. la Pasarelă - etajul 1; 4. Corpul 
Turn – parter; 5. La Chioşc (Kilometru); 6. Parter Corp Ateliere; 7. incinta Care TV; 8. 
bancomat BRD (rampa pentru filmări).  

 

4. La Studiourile Teritoriale membrii Birourilor Electorale vor stabili locurile de afişaj 
pentru mesajele pe suport hârtie.  
 

5. Afişele şi postările depuse în alte locuri decât cele menţionate vor fi înlăturate la 
cererea Birourilor Electorale.  

 
 
* Mesajele electorale pe suport hârtie se afişează doar de către candidaţi sau de echipele lor 
de campanie şi nu prin intermediul Birourilor Electorale sau ale secretariatelor tehnice.  
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