TERMENI DE REFERINȚĂ
Prestarea serviciilor de elaborare a unui spot de animație info-grafic în domeniul Supravegherii de
Vecinătate

Prezentare Generală:
În perioada 2016 – 2018 Institutul de Politici Publice (IPP) împreună cu Inspectoratul General de Poliție
(IGP) implementează proiectul „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii
comunitare”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA.
Scopul proiectului este de a sprijini consolidarea securităţii comunitare prin promovarea implicării
comunităţilor în activitatea poliţienească comunitară (APC) și în procesul de reformă a poliției. Drept
rezultat al proiectului, urmează a fi create modele de referinţă viabile pentru implementarea
conceptului de activitate poliţienească comunitară la nivel național.

Proiectul urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice:
Crearea şi susţinerea activităţii Consiliilor de Securitate Comunitară (CSC) în 6 comunități pilotate în
funcţie de criterii geografice, demografice şi sociale specifice: Otaci (Ocnița), Sîngerei, Ungheni, Hîncești,
Comrat și Zîrnești (Cahul) în cadrul cărora vor fi identificate probleme de securitate publică și
modalitățile de rezolvare ale acestora;
Crearea și implementarea mecanismelor de cooperare dintre comunitate și poliție în vederea
consolidării securității comunitare;
Formarea capacităților de participare a comunității la activitatea polițienească bazată pe
necesităţile comunităţii.
Grupul țintă al proiectului: populația localităților vizate, administrațiile publice locale, organizațiile nonguvernamentale din localitățile vizate, formatorii de opinii din localitățile vizate, reprezentanții de
poliție, mass-media locală
Cerinţele tehnice:
IPP anunță concurs de selectare a unei companii pentru realizarea unui spot video de animație infografic 3 D frame by frame orientat spre promovarea și explicarea instrumentului Supraveghere de
Vecinătate ca element important în implementarea conceptului de activitate polițienească comunitară.
În acest sens, spotul de animație info-grafic își propune să sensibilizeze cetățenii cu privire implicarea lor
în rezolvarea problemelor de securitate comunitară și participarea în activitatea sectoarelor de
Supraveghere de Vecinătate, având drept scop final dezvoltarea abilităților membrilor comunităților de
a se proteja pe ei însuși și proprietățile lor; prevenirea infracțiunilor prin reducerea oportunităților de

apariție a acestora; crearea parteneriatelor dintre poliție, administrație publică locală și alte organizații
prin încurajarea spiritului comunitar; scăderea ratei de criminalitate în comunități și creșterea nivelului
de încredere în poliție. În prezent sunt peste 24 000 de membri ce participă în activitatea Sectoarelor de
Supraveghere la nivel național.

Denumire
Produs Final
Un
spot
de
animație
infografic 3 D frame
by frame

Parametri

Responsabilitățile companiei

Durata: 30 – 60 secunde
Elaborarea mesajului și sloganului;
cu voce de fundal și text în limba elaborarea scenariului împreună cu echipa
rusă și română.
Institutului de Politici Publice și
Inspectoratului General de Poliție și
coordonarea conținutului; producerea
spotului în limba română și rusă;
pregătirea spotului în format pentru TV și
online.

Termeni de livrare:
Produsul va fi livrat până în aprilie 2018.
Aspecte organizaţionale:
Contractantul îşi va desfăşura activitatea sub supravegherea directă a echipei Institutului de Politici
Publice și Inspectoratului General de Poliție. Contractantul va activa în afara oficiului IPP şi va participa la
toate şedinţele ce vizează realizarea spotului video. Structura şi conţinutul produsului vor fi elaborate
reieşind din cerinţele IPP și IGP.
Candidaţii eligibili:
Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în prestarea serviciilor
solicitate. Candidaţii trebuie să demonstreze experienţa anterioară în domeniu.
Cerinţe faţă de oferta financiară:
Contractantul va elabora o ofertă financiară detaliată, în MDL, inclusiv TVA.
Cerinţe specifice faţă de candidaţi:




experienţă în domeniul artelor vizuale;
experienţă în elaborarea clipurilor video;
abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși.

Dosarul de aplicare va include:
- Portofoliul companiei aplicante - CV-ul şi o listă cu referinţe (link-uri) la produsele relevante
realizate din ultimii 2-3 ani;
- Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
- Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
- Declaraţie pe propria răspundere privind criteriile de excludere şi absenţa conflictelor de interese;
- Termenul executării şi livrării produsului solicitat;
- Ofertă tehnică, care va descrie viziunea aplicantului;
- Ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor per unitate și totalul.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 februarie 2018, ora 17.00
Dosarul va fi expediat, personal sau prin poștă la următoarea adresă:
Dosarul va fi expediat, personal sau prin poștă la următoarea adresă: Institutul de Politici Publice, Str.
Puşkin 16/1, Chişinău, MD 2012, Republica Moldova sau la e-mail: allacodreanu@gmail.com și
iurie_pintea@ipp.md , cu subiectul ”Promovarea Supravegherii de Vecinătate – spot de animație”.
Pentru mai multă informaţie puteţi contacta pe Iurie Pîntea sau Alla Codreanu la tel: 0 22 27 67 85, ori
pe e-mail - iurie_pintea@ipp.md, allacodreanu@gmail.com .
Nota bene!
-

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.
Doar compania selectată va fi contactată.

Link-uri utile despre Supravegherea de Vecinătate:
https://supravegheredevecinatate.wordpress.com/
https://www.soros.md/files/publications/documents/ghid_supraveghere-de-vecinatate_moldova.pdf

Pe 20.01.2017, interviu privind constituire a Sectoarelor de Supraveghere de Vecinătate în satul
Micăuți, r. Strășeni
http://mobi.protv.md/stiri/actualitate/localnicii-din-micauti-vor-lua-locul-agentilor-de-paza-si-vor--1755791.html.
http://www.publika.md/apelul-igp-politia-indeamna-cetatenii-sa-ajute-la-asigurarea-ordinii-publice-cetrebuie-sa-faci_2874321.html
Pe 24.02.17, interviu la conferință de presă în cadrul proiectului “Supraveghere de Vecinătate”
https://www.privesc.eu/Arhiva/74630/Conferinta-de-presa-cu-ocazia-prezentarii-rezultatelor-obtinutede-la-lansarea-proiectului--Supraveghere-de-Vecinatatehttp://www.publika.md/noul-proiect-supraveghere-de-vecinatate-aduce-rezultate-asteptate-intara_2909971.html

http://protv.md/stiri/actualitate/in-unele-sate-localnicii-pazesc-gospodariile-vecinilor-acestia--1793351.html.
Pe 18.08.2017, interviu despre lansarea unui nou sector „Supraveghere de Vecinătate:
http://www.canal3.md/ro/vecinii-le-vin-de-hac-infractorilor_52295.html;
http://www.stirinonstop.md/article/un-nou-sector-de-supraveghere-de-vecinatate-a-fost-lansat-incomuna-geamana-2260141.html
Pe 03.11.2017, în localitatea Cuizăuca, raionul Criuleni despre inaugurarea unui sector de „
Supraveghere de Vecinătate”.
http://www.realitatea.md/aten-ie-supravegheaza-vecinul-un-nou-sector-de-supraveghere-devecinatate-a-fost-inaugurat-in-ra_66623.html; https://consiliu.rezina.md/view.php?art_id=2780;
http://trm.md/ro/regional/un-nou-sector-de-supraveghere-de-vecinatate-inaugurat-in-raionul-rezina/)

