
Radio România 3Net

Florian Pittis
,



 Radio România 3Net este postul public de radio ce emite exclusiv pe internet.

„Radio3net” a luat fiinţă pe internet în ziua de 16 noiembrie 2004 prin dispariţia din FM a

postului „Radio România Tineret” înfiinţat în luna martie 1973.

Radio România este o instituţie publică media, deosebită de concepţiile obişnuite

privitoare la un post de radio. Legătura cu ascultătorii se face instantaneu, prin chat, iar

camerele web oferă imagini din studio.

 Full services: Postul emite live 24 de ore din 24, cu tronsoane de trei ore, realizate de

salariaţi sau de colaboratori externi. Temele puse în discuţie pe chat sunt comentate prin

intermediul moderatorului aflat în faţa microfonului.

On-air: 24/24 ore pe zi, 7 zile din 7

Live pe internet www.radio3net.ro



SPOT PUBLICITAR RATE-CARD:                                                                                          

Tarific unic 20 euro – spot 30 sec

Preţurile nu conţin TVA

Informaţii prin BEST ADVERTISING & CONSULT S.R.L., la 

tel.021.314.11.02 Fax: 021.314.11.04, www.bestadvertising.ro

Email: office@bestadvertising.ro

http://www.bestadvertising.ro/
mailto:office@bestadvertising.ro


• Radio 3Net „Florian Pittiș” este primul post public de radio din țară și din Europa

care emite exclusiv pe Internet. Situl web al postului Radio 3Net găzduiește o colecție

impresionantă de albume folk și rock, de povești ale teatrului radiofonic și de

înregistrări video de la festivalurile muzicale din țară, precum Festivalul de Muzica

Folk „Folk You”, Festivalul de muzică tânără „Prometheus” și Festivalul „Delta

Fest”.

•Are cota de piaţă cea mai mare şi la nivel urban: 14,7%.

 Oferă preţuri competitive şi discount-uri semnificative, în funcţie de volum.

 Radio 3Net „Florian Pittiș” oferă informaţii despre cele mai importante

evenimente din ţară şi de peste hotare

 Radio 3Net „Florian Pittiș” are ascultători fideli, cea mai mare parte cu un statut

social mediu şi ridicat.



• Pe www.radio3net.ro pot fi audiate: „1001 de albume de ascultat într-o viață”,

„Cele mai bune 500 de albume”, „Cele mai bune 500 de piese”, „Cei mai mari 100

de chitariști ai tuturor timpurilor”, „Cei mai buni 100 de artiști rock ai tuturor

timpurilor”. Inițiatorul proiectului Radio 3Net a fost regretatul artist Florian Pittiș.

• Este urmașul postului de radio Programul III, primul post interactiv din țara

noastră, post de avangardă în perioada comunistă. Programul III a reprezentat o

gură de aer proaspăt în vremea regimului comunist, un post îndrăzneț cu o

atmosferă specială, care a strâns în jurul lui tineri, oameni de teatru și de muzică.



• Inițiatorul proiectului Radio 3Net a fost regretatul artist Florian Pittiș.

Radio 3Net emite exclusiv pe internet și a luat fiinţă pe internet în ziua de 16

noiembrie 2004 prin dispariţia din FM a postului „Radio România Tineret”

înfiinţat în luna martie 1973.

Moţu propunea prin proiectul său,

Radio3Net, o nouă viziune – adaptarea

emisiunilor la anumit gen de ascultător

radio, ascultător-utilizator, un site dotat cu

toate lucrurile pe care un utilizator şi le

poate dori – emisie radio, arhivă radio,

arhivă video, spectacole de teatru, camere

web, chat, informaţii utile, ştiri, un loc de

întîlnire pentru oamenii care au aceeaşi

pasiune: muzica.



Ce a învăţat echipa Radio 3Net din 

călătoria alături de Moţu? A învăţat că

libertatea de exprimare este cel mai mare, 

dar că o emisiune reuşită nu depinde atît

de lucrurile fizice, cît de investiţia

sentimentală într-un lucru în care crezi şi

pe care-l susţii, că poţi face orice îţi propui, 

dacă ai sprijinul celor din jur.



• . 

 Spoturile audio trebuie prezentate conform detaliilor de mai jos.

 Clientul are obligaţia de a trimite spre difuzare materialul publicitar,

spotul, care să corespundă din punct de vedere al condiţiilor tehnice ale

SRR, respectiv:

 Format: necomprimat – wav audio – stereo

comprimat – mp3, la nivel – 6dB

 Rezoluţie: minim 192 kbps, rată de eşantionare 44,1 kHz



Societatea BEST ADVERTISING & CONSULT S.R.L.

vinde în exclusivitate spaţiu publicitar pentru

Societatea Română de Radiodifuziune

Contact

Email: office@bestadvertising.ro

Telefon: 021 314 11 02

Fax: 021 314 11 04

Adresa: Poiana Narciselor nr. 3

Sector 1, Bucureşti.

mailto:office@bestadvertising.ro

