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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

Obiectiv specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în 

concordanță cu SCAP. 

 

APROBAT, 

Manager de proiect, 

Dr. Raed Arafat 
FPS NR. 215/25.10.2018 

 

CAIET DE SARCINI 
 

 

I. INTRODUCERE 

 

Achiziția publică de servicii de realizare de material educationale pentru training on-line (filme educationale, 

clipuri, poze) se realizează în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la 

politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de 

urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin 

Programul Operational Capacitate Administrativă POCA.  

 
Cod My SMIS: 113009 / Cod SIPOCA: 296 / Nr. înreg. CF: 57114 

 

 

Detalii parteneri proiect: 

1. FUNDATIA PENTRU SMURD 

Fundatia pentru SMURD este, conform statutului, o organizatie neguvernamentala, non-profit, apolitica si 

independenta. Scopul Fundației este: să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor care locuiesc și muncesc în 

România prin sprijinirea dezvoltării sistemului integrat medical și tehnic de urgență și prim ajutor; să 

funcționeze independent și fără obținerea de profit; să promoveze transparența și profesionalismul. 

 

2. ASOCIATIA TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR SOCIETY TEHNOLOGIE SI 

INOVARE PENTRU SOCIETATE:  

Asociatia Technology And Innovation For Society/ Tehnologie Si Inovare Pentru Societate” este, conform 

statutului, o organizatie neguvernamentala, non-profit, apolitica si independenta, înfiintata în temeiul OG nr. 

26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.  Scopul asociatiei este: stimularea utilizarii tehnologiei in 

guvernare pentru cresterea calitatii serviciilor publice, stimularea spiritului civic, dezvoltarea oamenilor si a 

comunitatilor si cresterea calitatii vietii. Ne propunem sa cream solutii inovative la nevoile societatii. 

 

Informatii proiect – in toate cele 8 regiuni geografice  

Reprezentantii ONG-urilor, personal, membri sau voluntari, (inclusiv reprezentanti ai structurilor asociative ale 

autoritatilor administratiei publice locale) si personalul din autoritatile si institutiile publice (personal de 
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conducere si de executie), cu atributii în domeniul raspunsului la situatii de urgenta si nu numai, au posibilitatea 

sa participe la formularea unei politici publice alternative celor propuse de Guvern in domeniul cresterii 

capacitatii comunitatilor de a raspunde la situatii de urgenta si au acces la aplicatiile din cadrul platformei 

"voluntari inteligenti (voluntarI)". 

 

Obiective proiect 

 

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini ONG-urile participante pentru a formula si promova 

propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, în concordanta cu masurile stabilite în Strategia 

pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020 (SCAP), prin obiectivul general II: Implementarea unui 

management performant în administratia publica, obiectivul specific II.1: Cresterea coerentei, eficientei, 

predictibilitatii si transparentei procesului decizional în administratia publica, obiectivul specific subsecvent 

II.1.6. Dezvoltarea capacitatii societatii civile, mediului academic si altor parteneri sociali relevanti (sindicate, 

patronate etc.) de a sustine si promova reforma administratiei publice.  

 

Prin actualul proiect, în acord cu obiectivul specific POCA pentru care s-a deschis prezenta linie de finantare 

(“Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica ce optimizeaza procesele 

decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP”, corespunzator Axei prioritare 

1, „Administratie publica si system judiciar eficiente”), ONG-urile participante îsi asuma rolul „de a contribui 

constant, prin intermediul platformei electronice „voluntarI” cu analize, activitati de training, evaluari si 

formulari de politici alternative si de a monitoriza activitatea autoritatilor publice, în domeniul capacitatii de a 

raspunde la situatii de urgenta a institutiilor publice si implicit a comunitatilor. Prin politica publica propusa si 

prin instrumentele puse la dispozitie prin platforma electronica „voluntarI”, prezentul proiect dezvolta si 

introduce sisteme si standarde commune în administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate 

catre cetateni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP în domeniul raspunsului la situatiile de urgenta. 

 

Prezentul proiect propune, în acord cu Strategia de Consolidare a Administratiei Publice (SCAP), atingerea 

urmatoarelor obiective specifice, corespunzatoare masurilor SCAP (corespunzatoare obiectivului specific 

subsecvent II.1.6) si transpuse la nivelul  proiectului „VoluntarI” în obiective specifice (OS). 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. OS1. Dezvoltarea si promovarea unei retele tematice "volntarIconnect" în vederea derularii de activitati de 

advocacy si training pentru cresterea capacitatii institutiilor publice si comunitatilor de a raspunde la situatii de 

urgenta. Acest obiectiv urmeaza a fi implementat prin Activitatea A1 si A4. 

2. OS2. Cresterea capacitatii a 2 ONG-uri de a se implica în dezvoltarea de actiuni de formulare si promovare de 

propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern (corespunzator rezultatului POCA R10), în 

domeniul capacitatii de a raspunde la situatiile de urgenta prin realizarea unei propuneri alternative la politicile 

publice venite din partea ONG-urilor, acceptata de autoritati si implementata, prin utilizarea unei solutii 

inovative- platforma electonica "voluntari inteligenti- voluntarI" si prin trainingul a 70 de persoane (20- personal 

cu functii de conducere si de executie din institutiile publice cu atributii in domeniul raspunsului la situatii de 

urgenta, iar 50- reprezentanti ai ONG-urilor din reteaua tematica "voluntariconnect" (corespunzator rezultatului 

POCA R11). Acest obiectiv va fi atins prin intermediul activitatii A2. 

3. OS3. Dezvoltarea de catre ONG-urile participante a unor instrumente si mecanisme independente de 

monitorizare si evaluare a progresului si impactului politicilor publice si a altor demersuri de reforma ale 

autoritatilor publice în domeniul situatiilor de urgenta prin utilizarea tehnologiei, “evaluare.voluntarI”, în cadrul 
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platformei interactive “voluntarI”. (corespunzator rezultatului POCA R10). Acest obiectiv urmeaza a fi 

implementat prin Activitatea A3. 

 

Grupul tinta este format din 70 de persoane dintre care 50 sunt reprezentanti ai ONG-urilor (inclusiv 

reprezentanti ai structurilor associative ale autoritatilor administratiei publice locale), iar 20 persoane-angajati ai 

autoritatilor si institutiilor publice (personal de conducere si de executie), cu atributii în domeniul raspunsului la 

situatii de urgenta si nu numai. Categoriile de persoane vizate prin proiectul propus cuprind persoane cu 

domiciliul in România cu atributii, abilitati sau interese în sprijinul institutiilor abilitate si al comunitatilor în 

situatii de urgenta. Estimam selectarea a 70 de persoane care sa participe la cursurile de formare on-line in toate 

judetele tarii. Grupul tinta vizat are urmatoarele caracteristici: persoane fizice, care fac parte din urmatoarele 

categorii: sunt reprezentanti ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanti ai structurilor asociative ale autoritatilor 

administratiei publice locale), iar 20 personal din autoritatile si institutiile publice (personal de conducere si de 

executie), cu atributii în domeniul raspunsului la situatii de urgenta si nu numai.  

 

Proiectul va raspunde in principal nevoilor grupului tinta de crestere a expertizei în domeniul formularii de 

politici publice alternative celor initiate de govern în domeniul situatiilor de urgenta, cât si în domeniul 

rezilientei propriu-zise la situatii de urgenta. De asemenea, proiectul acopera si nevoia dezvoltarii unor solutii 

tehnologice care sa contribuie la cresterea conectivitatii, a expertizei si a capacitatii de raspuns a comunitatilor la 

situatiile de urgenta. 

 

II. Obiectul contractului 

Realizarea unor materiale educationale pentru training online 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE: 

Pentru realizarea obiectivului anterior mentionat se solicita urmatoarele: 

- intocmirea, in urma discutiilor cu beneficiarul, a cate minim un scenariu, insotit de decupaj regizoral pentru 

fiecare procedura in parte; 

- servicii de filmare (productie) - implicand discuţiile cu echipa de producţie la nivel tehnic, regizoral, 

conceptual, precum şi deplasarea în teren pentru efectuarea filmărilor;  

- filmarile vor fi efectuate cu minim trei surse/camere pentru a surprinde in urma editarii video cat mai bine 

elementele esentiale ele fiecarei proceduri; 

- asigurarea echipamentelor necesare pentru realizarea adecvata a filmarilor solicitate intra in sarcina 

Prestatorului care va pune la dispozitie oamenii si echipamentele necesare in acest sens la nivelul minim indicat 

mai jos. In cadrul acestor servicii se va realiza editarea materialelor brute filmate dar care vor fi considerate 

finale doar în momentul masterizarii video-audio. 

 

Acestea vor fi, fara a se limita daca este cazul: 

- managementul producţiei (coordonare echipă şi pregătire echipament necesar); 

- regie;  

- imagine;  

- lumini;  

- sunet. 

 

3. Servicii de postproductie, respectiv realizarea formei finale a materialelor produse, prin împachetare grafică, 

prelucrare a imaginii şi sunetului în condiţii tehnice speciale, realizarea împachetării DVD-ului. Astfel serviciile 
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post-productie vor cuprinde dar fara a se limita la: ingest material video Full HD şi transfer audio; vizionări în 

locaţie; editare video; editare foto pentru print; sound design; tratament cromatic pentru  imagini  

cinematografice;  prelucrare  secvenţe  time-lapse;  grafică  video (generice, scrisuri, efecte video speciale) 

 

Servicii filmare 

Se vor solicita servicii de filmare in Targu Mures. 

 

Servicii post filmare 

Dupa realizarea filmarilor se vor efectua urmatoarele: 

- Vizionarea şi capturarea ingestat filmat în format digital – vizionarea se va realiza la sediul 

beneficiarului. Transformarea în material digital, înmagazinat în computer, a materialului filmat. 

- Inventarierea (time-codarea) materialului filmat - Vizionarea materialului filmat şi inventarierea 

imaginilor utile după time-code 

- Întocmirea decupajului  

- Realizarea unui plan de montaj amănunţit pe baza scenariului propus şi a imaginilor inventariate 

anterior 

- Montajul – Editarea video a materialului filmat pe baza decupajului propus. 

- Inscripţionarea pe suport DVD - Inscripţionarea pe suport DVD a materialului montat. 

- Editare foto pentru print 

- Se vor preda toate materialele, in format full HD, brut pe un hard disc extern. 

 

Dupa filmare se va face o prezentare la sediul beneficiarului în vederea realizării unei recepţii intermediare 

pentru a se evalua gradul de atingere a obiectivelor proiectului.  Se va discuta conceptul de creatie, storyboardul 

şi se va discuta cu privire la coloana sonoră şi imagine. 

 

Editare imagine, sunet şi titrare: 

Se vor folosi imagini filmate in cadrul contractului. În vederea editării şi montării acestora se vor realiza, fara a 

se limita, următoarele activităţi: 

1. editare video 

2. pachet grafica personalizata 

3. procesare: post procesare video computerizată; 

4. editare grafică titluri, tranziţii, efecte video simple; 

5. editare computerizată imagine finală film. 

 

 

Sunet şi titrare: 

Ilustraţia muzicală va fi originală, adaptată conţinutului şi cu licenţă de difuzare. La efectuarea montajului se vor 

realiza următoarele activităţi: 

1. efecte audio; 

2. procesare coloană sonoră; 

3. mixaj sunet - post procesare voce şi coloană sonoră; voice over 

4. culegere text şi adaptare grafică text. 

Produsele finale vor fi prezentate pe următoarele suporturi: filmarea in Full HD pe un hard disk extern, DVD cu 

meniu interactiv şi va avea o varianta mp4 pentru difuzarea pe Internet. 
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Specificaţii tehnice pentru realizarea filmului şi a materialelor de prezentare video/audio/multimedia:  

- Filmarea: 1080p full HD 4:2:2  

- Sunet: minim 16.000 Khz – stereo fundal sonor cu copyright. 

 

Elemente de identitate vizuala: 

Toate materialele elaborate şi care fac obiectul prezentei achiziţii trebuie să respecte cerinţele proiectelor 

Programul Operational Capacitate Administrativă (POCA) si sa cuprinda toate logo-urile solicitate de 

Beneficiar. 

Materialele de identitate vizuala vor putea fi puse la dispozitia castigatorului de catre Beneficiar. Conţinutul 

filmului va include ca elemente de identitate vizuală semnătura compusă, la inceputul si finalul fiecaruia dintre 

produsele finale pentru un timp suficient ca aceasta să poată fi vizualizată. 

 

Prestatorul are obligaţia de a solicita acordul Beneficiarul asupra formei finale a produsului rezultat. 

Transmiterea pentru aprobare a materialelor vizuale este în sarcina Beneficiarului, iar Prestatorul trebuie să 

sprijine prin toate mijloacele Beneficiarul în acest sens. 

 

Materiale finale: 

Se va livra filmarea bruta precum si editarea video materialelor rezultand: 

- un minim de 200 fotografii finale si un numar de 50 filmari;  

- (filmul procedurii finale dureaza intre 30 secunde si 5 minute in functie de procedura) 

- un film de simulare a unui incident cu victime multiple de minim 15 minute si maxim 40 minute; 

- un DVD de curs cu 15-20 lectii pe DVD cu meniu interactiv; 

- clip de prezentare a programului educational;  

- clip de prezentare al accesului sitului de catre voluntari 30 secunde si o varianta de max 5 minute 

 

ALTE PREVEDERI: 

Drepturi de difuzare, multiplicare: Beneficiarului îi sunt transferate drepturile de proprietate intelectuală şi de 

folosinţă atât asupra imaginilor cât şi asupra sunetelor folosite în realizarea filmului, a pozelor, elementelor 

grafice utilizate, inclusive a imaginilor/ coloanei sonore achizitionate din terta parte (daca este cazul). Se va 

acorda dreptul de reproducere, distribuire şi difuzare către Beneficiar, prin orice mediu şi în orice format, 

procesat sau nu, al materialului final, în orice perioadă de timp. 

 

Costuri de transport si deplasare: Transportul şi deplasarea echipei de producţie la locatia de filmare vor intra 

în preţul ofertat. 

 

Livrare produse finale: Produsele finale se declara acceptate doar daca respecta identitatea vizuala solicitata 

precum si specificatiile si cerintele precizate in acest caiet de sarcini. 

 

Prevederi speciale: Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale. 

Termeni de livrare: Serviciile vor fi prestate pe durata de valabilitate a prezentului contract, dar nu mai tarziu de 

31 decembrie 2018 sau orice alta perioada agreata de comun acord intre Beneficiar si prestator sau mentionata la 

punctul II- obiectul contractului, materiale finale. 

 

Durata contractului: Durata contractului este din prima zi de la semnarea acestuia de catre ambele parti 

contractante si pana la finalizarea obiectului contractului dar nu mai tarziu de 31.12.2018. 
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Prevederi speciale: Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale. In costul ofertat se va cuprinde 

la minimum: 

   

• Operatori video (minim 3); 

• Voice over; 

• Fotograf; 

• Operator drona; 

• Scenarist; 

• Regizor Montaj; 

• Director Imagine; 

• Producator; 

• Kit camera full HD (minim 3); 

• Slider video; 

• Conectica necesara; 

• Lavaliere cu emitator; 

• Kit-uri lumina camera video; 

• Kit lumina ambient min 800 W cu minim 4 surse; 

• Drona pentru filmare aeriana, cadre generale; 

• Servicii post productie (Editare video, Post Procesare sunet); 

• Realizare pachet grafica video personalizat (cartoane & burtiere animate, titluri); 

• Coloana sonora - Muzica originala (drepturi de autor); 

• Colorizare video; 

• Deplasare, cazare si masa echipa. 

 

Serviciile post filmare care sunt necesare pentru realizarea materialului final vor fi cuprinse in oferta, servicii 

cum ar fi, dar fara a se limita la: editare montaje, voice over, regizor montaj, muzica originala, grafica animate, 

after effects, cartoane generic, burtiere etc). 

 

Se solicita pret total si pret detaliat per fiecare serviciu prestat precizand nume serviciu, cost unitar, numar 

unitati, total serviciu conform anexei la formularul de ofertă financiară. 
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