TERMENI DE REFERINȚĂ
pentru contractarea serviciilor de realizare a unui film documentar dedicat
activității polițienești bazate pe comunitate (APC)
Prezentarea generală: Pe parcursul anilor 2017-2018, Institutul de Politici Publice
(IPP) realizează proiectul „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea
securităţii comunitare”, care are drept obiectiv consolidarea securității
comunitare prin promovarea implicării comunităţii în activitatea poliţienească și
susținerea procesului de modernizare a Poliției. Proiectul va fi pilotat în 6
localități ale țării: Hâncești, Edineț, Ungheni, Comrat, Otaci și comuna Roșu din
raionul Cahul. În localitățile vizate vor fi create Consilii de siguranță comunitară, în
cadrul cărora reprezentanții activi ai comunității, Administrația Publică Locală și
Poliția vor identifica problemele de securitate publică și modalitățile de rezolvare
ale acestora prin implicarea ambelor părți. Drept rezultat al proiectului, urmează
a fi create modele de referinţă viabile pentru implementarea conceptului de
activitate poliţienească comunitară la nivel național.
Grupul țintă al proiectului: populația localităților vizate, administrațiile publice
locale, organizațiile non-guvernamentale din localitățile vizate, formatorii de
opinii din localitățile vizate, reprezentanții de poliție, mass-media locală.
Cerinţele tehnice:
IPP anunță concurs repetat de selectare a unei companii (persoană juridică)
pentru realizarea unui film documentar dedicat bunelor practici europene de
aplicare al conceptului de activitate polițienească bazată pe necesitățile
comunității. Filmarea videoclipului se va efectua în una din țările UE: Estonia,
Suedia, Letonia, sau Croația.
Denumire

Durata

Film documentar

Durata până la 30
min.

Cantitate

1

Responsabilitățile
companiei
Elaborarea
scenariului;
coordonarea

conținutului
cu
echipa proiectului;
efectuarea
filmărilor;
montarea
acestuia;
producerea
documentarului în
limba română și
rusă;
predarea
documentarului
într-un
format
gata de difuzare la
TV si on-line.
Termeni de livrare:
Produsul va fi livrat până în septembrie 2017.
Aspecte organizaţionale:
Contractantul îşi va desfăşura activitatea în strînsă colaborare cu echipa
proiectului. Contractantul va activa în afara oficiului IPP, dar va participa la toate
şedinţele ce vizează realizarea filmului documentar. Structura şi conţinutul
produsului vor fi elaborate reieşind din cerinţele IPP.

Cerinţe faţă de oferta financiară:
Contractantul va elabora o ofertă financiară detaliată în MDL, inclusiv TVA, care
va conține cheltuielile administrative și de transport internațional.
Cerinţe specifice faţă de candidaţi:
 experienţă în domeniul artelor vizuale;

 experienţă în elaborarea produselor video;
 abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;
 dotarea tehnică al aplicantului este obligatorie;
 cunoașterea limbii engleze de cel puțin un membru al echipei de filmare.
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;
- Termenul executării şi livrării produsului solicitat;
- Ofertă tehnică, care va conține conceptul/scenariul filmului documentar; plan
de promovare al documentarului.
- Ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor per unitate și totalul.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este vineri 23 iunie 2017, ora 17.00.
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 email: allacodreanu@gmail.com și iurie_pintea@ipp.md , cu
subiectul
”Promovarea APC – film documentar” . Pentru mai multă informaţie îl 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 activitatea polițienească comunitară:
http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=150&id=817
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-2Lr_zWsEIj1OvFykz0_8f0hMXMwHS5J
http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=821&parent=0
http://www.canalregional.md/index.php/social/item/8764-securitateacomunitar%C4%83-%C8%9Bine-de-fiecare

