
                                  
   

TERMENI DE REFERINȚĂ 

Prestarea serviciilor de  elaborare a unui videoclip whiteboard  în domeniul nediscriminării 

 

Prezentare Generală: 

Institutul de Politici Publice din Republica Moldova (IPP) împreună cu partenerii săi: Institutul pentru 

Politici Publice din Romania, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din Romania, Consiliul 

pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova, 

implementează proiectul “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea 

combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile” (Grant contract 

2014/354-229/01.06/2015-31.01.2017). Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin 

intermediul Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului și cofinanțat de “Fundația 

Soros-Moldova”. 

Obiectivul general al proiectului: 

 Dezvoltarea în Republica Moldova a unui sistem independent și eficace de combatere a 
discriminării. 

Grupuri ţintă vizate de proiect: 

 Organizațiile non-guvernamentale locale și activiști independenți; autoritățile  publice locale; 
membrii și persoanele angajate ale Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și 
Asigurarea Egalității (CPPEDAE); victimele discriminării. 

Cerinţele tehnice: 

IPP anunţă concurs de selectare a unei companii pentru elaborarea un videoclip whiteboard orientat 

spre promovarea drepturilor de bază ale cetățenilor într-un presupus act de discriminare, ce ar 

sensibiliza publicul cu privire la consecințele perpetuării practicilor discriminatorii. 

Denumire Produs Final Parametri Cantitate Responsabilitățile companiei 

Videoclip  whiteboard Durata: 1 – 2 minute 1 Elaborarea mesajului și sloganului; 
elaborarea scenariului; coordonarea 
conținutului cu echipa proiectului și 
partenerii săi; producerea spotului în 
limba română și rusă; testarea 
videoclipului în cadrul unor focus 
grupuri, pregătirea videoclipului în 
format pentru TV și online; pregătirea 
planului media, difuzarea la TV și 
postarea în mediul online . 

Notă: Videoclipul whiteboard să fie accesibilizat pentru persoanele cu deficiențe de vedere 

 



                                  
   
Termeni de livrare: 

Produsul va fi livrat până la data de 15 august 2016. 

 

Aspecte organizaţionale: 

Contractantul îşi va desfăşura activitatea sub supravegherea directă a echipei proiectului și partenerilor 
săi. 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 ale 
partenerilor proiectului. 
 

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 lei, fără TVA (cota TVA 0%) 
 

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.  

Notă: Solicitare de ofertă financiară separată pentru promovarea videoclipului whiteboard în 
mediul online și difuzare la TV 

 
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 8 iulie 2016, 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 e-mail: 
maria_stratan@ipp.md cu subiectul – „Concurs public – prezentarea ofertei pentru elaborarea unui 

mailto:maria_stratan@ipp.md


                                  
   
videoclip whiteboard  în domeniul nediscriminării”. Pentru mai multă informaţie o puteţi contacta pe 
Stella Uțica sau Maria Stratan la tel: 0 22 27 67 85, ori pe e-mail. 
 
Nota bene! 

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

 


