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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
CRJM anun?? concurs pentru selectarea unei companii media
pentru producerea unui spot video
Gribincea Vladislav · Thursday, November 19th, 2020

I. Prezentare general?:
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organiza?ie non-guvernamental? cu sediul
în Chi?in?u, creat? în noiembrie 2010 de un grup de juri?ti, care contribuie la consolidarea
democra?iei ?i a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justi?ie, drepturile omului ?i
promovarea unui mediu favorabil pentru societatea civil?. CRJM realizeaz? activit??i de cercetare
?i advocacy ?i este o organiza?ie independent? ?i neafiliat? politic.
II. Scopul concursului:
CRJM solicit? oferte de la companii media din Republica Moldova pentru producerea unui spot
video aniversar cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate a CRJM. Spotul video va fi elaborat în
cadrul proiectului „Suport institu?ional pentru dezvoltarea organiza?iei”, implementat de CRJM ?i
finan?at de Suedia.
Compania selectat? va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui
contract de prestare a serviciilor semnat între p?r?i, conform condi?iilor indicate în termenele de
referin??.
III. Sarcinile fa?? de Prestator:
Compania media selectat? va asigura:
1. Elaborarea spotului video cu respectarea urm?toarelor criterii:

Durata spotului:3-5 minute;
Tipul: Testimonial; storytelling;
Filmare: 4K medium shot to /close-up; în diverse loca?ii conform solicit?rilor vorbitorilor;
Script video: Secven?e de 15 – 20 de secunde;
Întreb?ri: deschise/f?r? scenariu exact/ulterior va fi editat s? cuprind? pe scurt doar r?spunsurile
(cu întreb?rile prezentate în text pe ecran);
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Tone of Voice: limbaj comun, relaxat, cald, sincer, uman, inspira?ional;
Vorbitori: 15-20 persoane;
Limba ?i subtitr?ri: limba român?;
Termen-limit? de predare a spotului: 21 decembrie 2020.
2. Elaborarea spotului cu utilizarea tehnologiilor avansate ?i actuale de produc?ie care vor fi
descrise de c?tre ofertan?i în oferta lor.

Scenariul preliminar, cu vorbitorii identifica?i de c?tre Beneficiar, va fi pus la dispozi?ia
companiei câ?tig?toare de c?tre Beneficiar, pentru coordonare, definitivare ?i aprobare.
IV. Criteriile de selec?ie:
Experien?a companiei de realizare a spoturilor video de minim 3 ani (inclusiv portofoliul de
clien?i / lucr?ri). Experien?a de realizare a mini-documentarelor, interviurilor va constitui un
avantaj;
Dotarea tehnic? a ofertan?ilor pentru prestarea serviciului solicitat;
Termene de execu?ie (disponibilitatea de a lucra în termeni restrân?i va constitui un avantaj);
Oferta financiar?;
Reputa?ia ?i imaginea companiei (criteriul valabil în cazul prezent?rii referin?elor).

V. Con?inutul ofertei de participare la concurs:
Oferta va fi datat? ?i semnat? de persoana responsabil? ?i expediat? prin e-mail la:
application@old2.old.crjm.org pân? la data de 27 noiembrie 2020, ora 23.59.
Oferta de participare la concurs va con?ine informa?ie concis? cu indicarea urm?toarelor:
1. Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat
de Camera Înregistr?rii de Stat;
2. Scrisoare de inten?ie, care va con?ine în mod obligatoriu: (1) o scurt? descriere a experien?ei în
domeniu, portofoliul de clien?i / lucr?ri relevante elaborate în ultimii 3 ani, (2) tehnologiile care
vor fi utilizate, (3) numele ?i datele de contact a dou? persoane de referin??;
3. Oferta financiar? pentru realizarea spotului video. Costul serviciilor va fi indicat în USD cu
aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Compararea ofertelor financiare se va face în
USD. Ofertele prezentate în alt? valut? vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limit?
pentru prezentarea ofertelor;
4. Termene de execu?ie, cu respectarea perioadei indicate mai sus;
5. Declara?ia privind conflictul de interese. În cazul existen?ei unui conflict de interese, real sau
poten?ial cu conducerea Asocia?iei (pre?edintele ?i Consiliul de administrare), compania se
oblig? s?-l declare în baza unei declara?ii completate în form? liber?.

Pentru informa?ii suplimentare, V? rug?m s? ne contacta?i la num?rul de telefon 022 843601 ext.
110 sau la adresa de e-mail: application@old2.old.crjm.org.
CRJM este o organiza?ie care promoveaz? incluziunea ?i diversitatea. Noi valorific?m
diferen?ele, promov?m egalitatea ?i abord?m frontal comportamente discriminatorii, astfel
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consolidând capacitatea organiza?ional?. Salut?m ?i încuraj?m primirea ofertelor din partea
tuturor companiilor calificate. Noi nu discrimin?m în func?ie de dizabilitate, ras?, culoare, etnie,
gen, religie, orientare sexual?, vârst?, stare civil?, statut parental sau orice alt criteriu protejat
prin lege.

This entry was posted on Thursday, November 19th, 2020 at 12:08 pm and is filed under Arhiv?
Anun?uri
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.
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