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1.,,Va rugam sa ne claľificati
urmatoarele:

a Cele 3 spotuľi video au |a baza
un spot mare (300s) din care se
fac 2 cut-uľi (unul de l80s si
unul de 60s)? Sau sunt 3 spoturi
distincte (scenariu, cadre si
vo)?

a Este acceptata si varianta cu
muzica de librarie cu drepturi de
autor sau exclusiv creatie
muzicala?

a Pentľu emisie/difuzare spot la
postuľi locale/ľegionale care
dintre versiunile de spot va fi
difuzat? 60s, 180s sau 300s?
Toate 3, cate 10 difuzari ťtecaľe?

a Cele 3 spotuľi vor fi tratate Sepaľat
(difeľite ca şi concept)'

a Este acceptată oľice vaľiantă'

a Asa cum este stipulat şi în Caieful
de sarcini, cele 3 spoturi video vor
avea câte 10 difuzăľi fiecare.



a Pentru harta, prestatoľul face
creatie si machetare. Daľ haľta
(satelit/desen topograťlc sau alta
natura) este pusa la dispozitie de
catre beneťrciaľ? Se cere si
constľuirea haľtii traseului pistei
pe baza imaginilor luate pentľu
film sau apelam la o fiľma de
cadastľu?

a Efectuarea "matęrialelor in
termen de maxim 15 zile",
mentionat la pag.9 - in cazul
spotului/spotuľilor, se refera
scenaľiu? Iaľ termenul de 30 de
zile mentionat in Calendaľ
activitati este pentľu productie si
postproductie?"

a Referitor la hă4i, concepereą
machetaľea, editarea şi tiparirea cad
în sarcina ofeľtantului. Modul de
realizare a[ acestora ľămâne la
latitudinea ofeľtantului, ca paľte a
ofertei tehnice' Benęficiaľul va
acrepta sau cere acÍlalizăĺi de
conţinut, unde este cazul, înaintea
dării bunului de tipar.

a 15 zile pentru scenaľiu şi 30 de zile
pentľu vaľianta ťrnală şi aprobată.
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2.,,Ya ľugam fľumos sa claľificati
urmatoaľele :

La ľeperul afis' densitatea
maxima a caftonului cę intra ę
masina de tiparit de maľi
dimensiuni este max 200 gr si
nu 300 gľ cum specificati
dvs.Putem confeľi o laminare
mata sau lucioasa pentru
anduľata si a creste densitatęa'
Acceptati asa?

Va multumim si asteptam raspunsul dvs
ln

Tľebuie să se respecte întocmai cerinţele
Caietului de Saľcini, deci nu se acceptă
densitatea de 200 gr. pentľu afiş'

Pľimaľ,


