
 

Termeni de referință 
 
Selectarea unei case de producție pentru elaborarea spot-ului video cu rezultatele proiectului 
„Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”  
  

Context  

Fundația Soros Moldova depune eforturi considerabile pentru a spori protecția drepturilor 

persoanelor aflate în custodia Poliției. Ea oferă asistență continuă în dezvoltarea și implementarea 

politicilor de reformare a poliției, monitorizează și susține activitatea poliției în procesul de 

implementare a standardelor internaționale de drepturile omului și a bunelor practici.  

 

În perioada 2019-2021 departamentul Justiție și Drepturile Omului (DJDO) implementează proiectul 

„Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”. Proiectul și-a 

propus să contribuie la asigurarea unui echilibru între standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului și necesitatea asigurării ordinii și securității publice. Fundația urmărește să 

sporească eficiența poliției și nivelul de încredere al populației în organele poliției. Activitățile realizate 

în cadrul proiectului se regăsesc și în planul de acțiuni al Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 

2016-2020.  

 

Pentru a reflecta rezultatele atinse de proiectul menționat pe parcursul celor 3 ani de implementare, 

Fundația Soros Moldova își propune realizarea unui spot video. În acest sens, urmează să fie contractă 

o casă de producție pentru elaborarea spot-ului video, cu rezultatele proiectului „Promovarea 

activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”. 

 

Descrierea succintă a proiectului 

 
Obiectivul general: Dezvoltarea și promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului și 
reducerea încălcărilor drepturilor persoanelor reținute. 
 
Obiective specifice:  

• Inserarea standardelor și practicilor privind drepturile omului în activitatea zilnică a Poliției, 
prin crearea și promovarea unei metodologii de instruire și a unor noi Proceduri Standard de 
Operare. Proiectul urmărește respectarea drepturilor omului în activitatea și rutina zilnică 
polițienească focusată pe etapa reținerii; 

• Stabilirea unei cooperări strânse între societatea civilă și Poliție prin promovarea și susținerea 
activă a monitorizării activității polițienești din partea societății civile. 

 
Activitățile proiectului: 

• Elaborarea Procedurilor Standard de Operare (PSO) privind asistența medicală și asigurarea 
dreptului la interpret/traducător pentru persoanele reținute, transportate, escortate și 
deținute în izolatoarele de detenție provizorie, precum și revizuirea PSO privind reținerea, 
escortarea și detenția, elaborate de către FSM în 2017 

• Elaborarea metodologiei de instruire în domeniul drepturilor omului în baza PSO pentru 
angajații Poliției și desfășurarea instruirilor; 

• Elaborarea unui Ghid succint de drepturile omului pentru Poliție; 



 

                

• Evaluarea necesităților privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori, 
precum și impactul acestei interacțiuni asupra drepturilor omului la etapa reținerii; 

• Realizarea unui Studiu/Sondaj de opinie pentru măsurarea nivelului de victimizare al 
populației și al încrederii publice în capacitatea statului de a administra fenomenul infracțional 
în Republica Moldova; 

• Elaborarea ghidului de monitorizare a izolatoarelor de detenție și instruirea avocaților care 
acordă asistență juridică garantată de stat în vederea monitorizării respectării drepturilor 
persoanelor deținute de Poliție, precum și susținerea a 2 proiecte privind monitorizarea 
locurilor de detenție din Republica Moldova; 

• Implementarea inițiativelor de Poliție Comunitară în 10 localități rurale din țară: cercetarea și 
colectarea celor mai bune practici pentru proiectele de Poliție Comunitară precum și 
finanțarea și susținerea inițiativelor de Poliție Comunitară elaborate în comun de rețeaua de 
para-juriști și angajații Poliției. 

 
Rezultate calitative:  

• O mai bună protecție a drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia Poliției; 

• Informații veridice colectate în procesul de acordare a asistenței juridice garantate de stat în 
ceea ce privește respectarea drepturilor persoanelor reținute. Oficiul Avocatului Poporului și 
sistemul de urmărire penală vor beneficia de o nouă sursă de date și informații despre situația 
persoanelor reținute de Poliție, potențialele abuzuri și cazurile de maltratare sau de tortură; 

• Poliția și comunitățile din Republica Moldova vor implementa în parteneriat proiecte de 
Poliție Comunitară la nivel local. 

 
 
Obiectivul concursului 
 

Scopul spotului video este să informeze publicul despre rezultatele implementării proiectului sus 

menționat, impactul și durabilitatea proiectului într-o manieră interactivă, cu intervievarea unor 

experți din proiect, unor beneficiari precum și cu valorificarea rezultatelor proiectelor de activitate 

polițienească comunitară. 

 

 
Etapele de lucru 
 

1. Elaborarea unui plan de producție și promovare a spotului video, cu indicarea termenilor 
limită. Planul urmează să fie elaborat, în comun, de către Prestator, reprezentanții Fundației 
Soros Moldova și Delegației Uniunii Europene. 

2. Echipa de producție se va documenta pe marginea subiectului activității Poliției în Republica 
Moldova și proiectului „Promovarea Activității Poliției bazată pe Drepturile Omului în 
Moldova” în special. 

3. Echipa de producție va elabora un scenariu, care va fi aprobat de către reprezentanții 
Fundației Soros Moldova și Delegației Uniunii Europene. Prestatorul va incorpora feedback-ul  
echipei FSM și a Delegației la fiecare etapă de lucru. 

4. Producerea și post-producerea spotului. Echipa Prestatorului va rămâne în strânsă cooperare 
cu reprezentanții Fundației la toate etapele de lucru. 

5. Aprobarea produsului final. Spotul urmează să fie aprobat de reprezentanții autorizați ai 
Fundației Soros Moldova și ai Delegației Uniunii Europene. 



 

                

6. Elaborarea planului de difuzare/promovare (media-plan). Media-planul, inclusiv perioada de 
difuzare, periodicitatea, time slot-urile, bugetul, platformele etc, urmează să fie aprobate de 
reprezentanții Fundației Soros Moldova. Fundația urmărește să obțină o cât mai largă difuzare 
a spotului în cadrul publicului-țintă ales. Spotul poate fi difuzat în mediul online (web și rețele 
de socializare: Facebook, Instagram, OK, Youtube etc) și la TV, în funcție de media-planul 
elaborat. 

7. Difuzarea spotului, în conformitate cu media-planul. 
8. Elaborarea și prezentarea unui raport detaliat privind rezultatele difuzării spotului, în formatul 

agreat în prealabil cu reprezentanții Fundației Soros Moldova. 
9. Pentru realizarea sarcinilor de media planning, media placement și media monitoring, 

Prestatorul este în drept să contracteze o terță parte. 
 

Obligațiile și responsabilitățile casei de producție 
  
Prestatorul va realiza următoarele sarcini după cum este necesar, pe toată durata contractului: 

• Producerea de videoclipuri (scriere de scenarii, videografie, editare, echilibrare audio, 
subtitrare, export de format, arhivare lucrări brute și editate etc.) conform cerințelor Fundației 
Soros Moldova. Spotul video produs trebuie să fie de cea mai înaltă calitate pentru a 
reprezenta în mod adecvat organizația. Standardele optime sunt: 1080 25p / 1080 29.97p sau 
30p. Toate materialele trebuie filmate în format 16: 9, HD 4K; 

• La filmări vor fi realizate 5-7 interviuri cu beneficiari ai proiectului din toată țara, de asemenea 
spot-ul va conține activitățile de poliție comunitară (patrularea pe biciclete, eliminarea 
adreselor de comercializare a drogurilor etc.) declarațiile directorului executiv al Fundației 
precum și a Ambasadorului UE; 

• Spot-ul nu va depăși 5 minute; 
• Filmările vor fi editate în conformitate cu scenariul agreat și aprobat de persoana de contact 

din cadrul Fundației Soros Moldova, la necesitate se vor face filmări cu drona; 
• Vor fi făcute înregistrări și editări / voice over-uri acolo unde este necesar, în conformitate cu 

scenariul aprobat; 
• Video va fi realizat în limba română și subtitrat în limba rusă; 
• Produsul video final trebuie să fie echilibrat și convertit în formate pentru utilizarea lui pe TV, 

web; 
• Identificarea în mod clar a locațiilor, numelor și vârsta persoanelor intervievate, citate și orice 

detalii relevante; 
• Includerea logo-urilor Delegației UE și a Fundației Soros Moldova, precum și a disclaimerului 

pe produsul realizat, precum și respectarea documentelor de identitate vizuală a ambelor 
entități; 

• Drepturile de autor pentru toate materialele video produse (brute și editate), elaborate pe 
durata contractului, vor aparține Fundației Soros Moldova. Videografii/compania vor obține 
acordul scris relevant pentru utilizarea video-urilor și a fotografiilor de la persoanele / 
autoritățile vizate. 

 

Termenul de executare 

  

20 Octombrie 2021 – 30 Noiembrie 2021.  
 

 

Calificarea și experiența ofertantului 

 



 

                

• Experiență de minimum 3 ani în producerea video, inclusiv elaborare a scenariilor, a spoturilor 

video și audio de educare/schimbare de comportament/conștientizare, cu conținut social 

• Experiență de minimum 3 ani în comunicare, media planning, media placement, social media; 

• Experiență de minim 1 an de măsurare a campaniilor de informare/ monitorizare media; 

• Echipament tehnic și infrastructura necesară pentru etapele de producție și post-producție; 

• Să dispună de legături stabile de colaborare cu alte entități pentru promovarea eficientă a 

campaniei; 

• Abilități organizatorice excelente, punctualitate, responsabilitate și flexibilitate. 

 

Dosar de participare 

 

Dosarul de participare va fi depus în limba română și va conține:  

 

Dosarul va conține obligatoriu: 

 

✓ Portofoliu, cu cel puțin 5 produse video relevante 

✓ O descriere, prezentare generală a companiei (companiilor, în cazul în care vor fi 

subcontractanți) – maximum 1 pagină pentru fiecare 

✓ O prezentare a experienței relevante și lista clienților relevanți – maximum 2 pagini 

✓ Conceptul video-ului propus pentru „Promovarea activității Poliției bazată pe 

drepturile omului în Moldova” – maximum 2 pagini 

✓ Copia unui Extras recent din registrul persoanelor juridice și Copia licenței de activitate 

a companiei; 

✓ Participanții pot adăuga orice alte documente în susținerea ofertei lor. 

✓ Oferta financiară pentru realizarea spot-ului (Toate cheltuielile ce țin de deplasările în 

teritoriu pentru realizarea spot-ului, precum și contactarea experților/beneficiarilor 

care vor fi intervievați urmează a fi incluse în ofertă) 

 

Modul și termenul de prezentarea a dosarului  

 

Dosarul va fi întocmit strict în conformitate cu Termenii de referință. 

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor:  15 octombrie 2021, ora 17:00. 

Ofertele vor fi expediate la adresa electronică: procurement@soros.md 

 

Informații suplimentare pot fi obținute de la Mihaela Burduja, Directoare de Proiect, 

mburduja@soros.md 

 

 

mailto:procurement@soros.md
mailto:mburduja@soros.md

