
 

COMANDĂ 

pentru reclamă publicitară în revista Energetica 

editată de Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de 

Energie –  IRE 

 

Vă rugăm să înscrieţi în paginile revistei Energetica reclama publicitară pentru firma noastră,  

conform datelor de mai jos: 

 

a) Formatul reclamei              b) Locul plasării în revistă                      c) Modul de prezentare   

 

Format A3 

Format A4 

Format A5 

Format A6 

                                pe coperta 2 

                               pe coperta 3 

                               pe coperta 4 

                    la mijlocul revistei 

                          la orice pagină 

                           în monocromie 

                             în policromie 

 

   

   

  

  

 Notă: se bifează / completează datele dorite de către beneficiar. 

 

Alăturat vă transmitem macheta corespunzătoare conţinutului reclamei dorite de noi. 

Suma pentru reclama de format______ , plasată pe locul ____________________ , în modul de 

prezentare __________________ repetată în _____ numere consecutive de revistă, calculată în lei 

conform tarifelor stabilite de redacţie, este de _____________ lei. 

Prezenta constituie comandă fermă, urmând ca suma să fie achitată către Asociaţia IRE, în baza facturii 

emise de aceasta, prin ordin de plată pe care se va specifica Reclamă în revista Energetica. 

 

Director, 

 

 

 

 

 

Tarife, exclusiv TVA, pentru reclame în revista Energetica, lei 

Locul plasării în 

revistă 

Formatul reclamei 
Modul de prezentare 

A3 A4 A5 A6 

Coperta 2 (color) - 1.200 840 600 
Reclamele apărute pe copertă sunt 

numai policrome 
Coperta 3 (color) - 1.200 840 600 

Coperta 4 (color) - 1.440 1.200 840 

La mijlocul revistei 
1.600 840 600 420 Policromă 

840 420 300 220 Monocromă 

La alte pagini 
1.200 600 500 300 Policromă 

600 300 250 150 Monocromă 

OBSERVAŢII: 

1. Reduceri pentru apariţii consecutive (acelaşi material): la a doua apariţie 5%; la a treia apariţie 10%, la a  

patra apariţie (sau mai mult de a patra apariţie) 15%. 

2. Reclamele vor apărea în numărul revistei ulterior achitării contravalorii lor în contul IRE sau conform 

condiţiilor stabilite de comun acord. 

3. Reclamele pot fi înserate în paginile revistei sau pot fi detaşabile. 


