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CLARIFICARE NR. 7
Referitor la procedura de atribuire „Campanie de informare publică integrată pentru
promovarea finanţărilor din instrumente structurale” - Anunţ de participare nr.
132440/29.12.2011

Nr.
1.

2.

3.

4.

Întrebare

Răspuns

În caietul de sarcini, la cap. VI.1 Spoturi TV,
se solicită „spoturile TV vor fi difuzate pe
minimum 6 canale de televiziune naţională”.
Vă rugăm să precizaţi criteriile pe care trebuie
să le îndeplinească o televiziune pentru a fi
considerată naţională şi ce acoperire minimă
teritorială trebuie să aibă.

Televiziune naţională înseamnă televiziune
care are licenţă naţională

La cap. VI.2 Spot radio, se menţionează
„spoturile radio vor fi difuzate pe minimum 4
posturi radio naţionale”. Vă rugăm să precizaţi
criteriile pe care trebuie să le îndeplinească o
staţie radio pentru a fi considerată naţională şi
ce acoperire minimă teritorială trebuie să aibă.
La cap. VI.3 Bannere online se precizează „3
bannere web animate (flash), fiecare în format
728x90 pixeli şi/sau format 160x600 pixeli, de
maximum 100 kb, cu afişare continuă pe site,
…”. Vă rugăm să precizaţi dacă afişarea
continuă pe site presupune apariţia exclusivă a
bannerului pe durata de desfăşurare a
campaniei sau poate fi alternativ cu alte
bannere, pe aceeaşi durată.
La cap. VI.5 Machete de presă se face referire
la „difuzare săptămânală în minimum 4
jurnale generaliste naţionale…”. Vă rugăm să
precizaţi ce criterii trebuie îndeplinite pentru
ca un jurnal să fie inclus în categoria
generalist naţional: se iau în calcul indicatorii
de tiraj minim / apariţie sau numărul de cititori

A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 1.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin.
12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
cu modificările şi completările ulterioare,
„licenţa audiovizuală naţională dă dreptul la
o difuzare a aceluiaşi program într-o zonă
geografică ce cuprinde o audienţă potenţială
de peste 60% în cazul radiodifuziunii,
respectiv 70% în cazul televiziunii, din
populaţia recenzată a ţării.”.

Afişare continuă pe site înseamnă că în
poziţia agreată în cadrul site-ului nu mai
poate fi pus alt banner. Se poate vorbi, astfel,
de exclusivitate pe acea poziţie.

Jurnal generalist naţional înseamnă o
publicaţie care are acoperire naţională, adică
se distribuie cel puţin în reşedinţele de judeţ,
şi, în acelaşi timp, are adresare generalistă,
adică are audienţa +11 ani, fără să dezvolte
subiecte de nişă. Criteriile menţionate -
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/apariţie?

indicatorii de tiraj minim / apariţie sau
numărul de cititori /apariţie nu fac referire la
categoria generalist naţional.

2

