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Anexa 2 
  

 
SPECIFICAȚII 

SERVICII DE CINEMATOGRAFIE ȘI SERVICII VIDEO  
(Servicii de realizare material video de prezentare a poveștilor de succes obținute în cadrul 

proiectului RO-MD-DE: Connecting companies to increase export in tourism sector) 
 

Cod CPV 92111250-9,   CPV 92111210-7,  CPV 92111200-4 
 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională implementează la nivelul Regiunii Centru proiectul RO-MD-DE 
„Connecting companies to increase export in tourism sector” („Conectarea companiilor în vederea 
creșterii exporturilor în sec-torul turismului”). Acest proiect este o inițiativă interregională, implementată în 
regiunile Centru din România și Republica Moldova și are în vedere intensificarea parteneriatelor și a 
relațiilor comerciale, transferului de cunoștințe și a schimburilor de experiență între organizațiile active în 
domeniul turismului din cele două regiuni. Activitățile proiectului RO-MD-DE constau în organizarea unor 
vizite de studiu în regiunile partenere și inclusiv o vizită de lucru în Districtul Prignitz, Germania. Aceste 
vizite de studiu își propun să faciliteze dezbateri, discuții bilaterale și schimburi de experiențe între 
organizații similare și să asigure accesul la bune practici și chiar dezvoltarea unor colaborări de afaceri. 
Pentru promovarea eficienta a activităților derulate si pentru promovarea bunelor practici identificate pe 
perioada de implementare, in cadrul proiectului se are in vedere realizarea unui material video cu povesti 
de succes. Acest material va include interviuri, imagini de la evenimentele derulate, testimoniale etc. 
 
 
I. SCOPUL ACHIZIȚIEI 
Contractarea unei firme specializate care să asigure servicii de concepție, producție, montaj si furnizare a 
unui material video de prezentare a activităților desfășurate în cadrul proiectului RO-MD-DE: Connecting 
companies to increase export in tourism sector. 
 
II. INFORMAȚII GENERALE  
1. Prezenta procedură are în vedere prestarea serviciilor de concepție, producție, montaj si furnizare 

material video pentru prezentarea unor povesti de succes si a activităților desfășurate în cadrul 
proiectului RO-MD-DE: Connecting companies to increase export in tourism sector. 

2. Propunerea tehnică se va prezenta în conformitate cu cerințele prezentei anexe. 
3. Prestatorul își va asuma prin oferta tehnică obligativitatea de a monta materialul video în termen de 
5 zile după prestarea serviciilor contractate, însă nu mai târziu de 31.10.2022. Acesta va transmite către 
Autoritatea Contractantă pe suport electronic sau cloud toate materialele (video-urile/interviurile) efectiv 
realizate. 
 
III. INFORMAȚII PRIVIND PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI 
1. Prestarea serviciilor de concepție, producție și furnizare material video de prezentare a activităților 
realizate în cadrul proiectului se va încheia cel mai târziu în 31 octombrie 2022,  
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2. Prestatorul va realiza filmări în perioada 25-26 octombrie 2022 în locații din județele Alba și Sibiu, pe 
baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă si va monta un material de 2,5 - 3 minute, cu 
sunet sincron cu imagini, fundal muzical unde este cazul, posibilitate inserare imagini „picture in picture”, 
titraj, denumiri și locații, nume persoană intervievată, grafică dedicată 3D realizată în exclusivitate, inclusiv 
animație, burtieră pop-up. În materialul final se are în vedere  inserarea de capturi  video sau imagini de la 
evenimentele din Republica Moldova si Germania organizate in contextul proiectului. Acestea vor fi puse la 
dispoziția Prestatorului de Autoritatea Contractantă. 
 
Locații propuse pentru realizarea materialelor video: Municipiul Alba Iulia, județul Alba, și comuna 
Rășinari, județul Sibiu. Locațiile exacte pentru realizarea materialelor video vor fi comunicate prestatorului 
după semnarea contractului. Achizitorul își rezervă dreptul de a modifica locațiile menționate mai sus în 
cazul în care nu va primi acceptul promotorilor de proiecte, fiind selectate locații similare din județele 
Regiunii Centru fără depășirea numărului estimat de zile de filmare (2 zile).  Achizitorul va asigura acces 
pentru filmare în locațiile selectate pentru realizarea materialelor video. Pentru realizarea ofertei, 
prestatorul trebuie sa tina cont de faptul ca filmarea va include mai multe locații distincte din județele 
Regiunii Centru (Alba și Sibiu), estimându-se circa 2 zile de filmare. Oferta financiara va include costul 
total pe zi de filmare (acest cost va include cheltuielile cu echipamentele, aparatura, transport si/sau 
orice alte costuri necesare pentru realizarea materialului video si costul total de montaj (acest cost va 
include cheltuielile generate de montajul audio si video, grafica, inserare sunet si subtitrare si/sau orice 
alte costuri necesare pentru pregătirea materialelor ce fac obiectul achiziției). 

 
Prestatorul va realiza un generic care va fi inserat în film, de preferință prin animație 3D, sau grafică 
pentru film. Identitatea vizuală care trebuie respectată este cea  a Programului EU4Business. 
 
Pentru interviuri, prestatorul va utiliza obligatoriu lavaliere. În cadrul materialului video, la cerere pot fi 
incluse imagini aeriene/de la mare înălțime. Pentru imaginile aeriene/de la înălțime, prestatorul va prezenta 
închiria sau deține o dronă.  
 
3. Ideile de scenariu pentru realizarea filmărilor și locațiile unde se va filma, vor fi pregătite de echipa 
Autorității Contractante implicată în implementarea proiectului, în colaborare cu prestatorul care va oferi 
consiliere de specialitate pentru dezvoltarea scenariului. Achizitorul va facilita contactul prestatorului la 
unitățile administrativ teritoriale/ organizațiile/companiile unde vor fi efectuate filmări/interviuri. 
4. Prestatorul va colabora la definitivarea scenariului, prin discuții cu echipa desemnată din partea 
Autorității Contractante. Prestatorul va propune o corelare între cadrele filmate și conținutul informativ al 
materialelor elaborate de echipa Autorității Contractante, în așa fel încât să completeze scenariul propriu-
zis, în termen de 2 zile de la primirea textului de bază privind scenariul filmului. Astfel, scenariul final 
pentru materialul video va fi realizat pe baza propunerilor concrete ale prestatorului de servicii, în 
colaborare cu echipa Autorității Contractante. 
5. Distribuția filmului, concepția imaginii, grafica/animația 3D și mixajul sonor, înregistrările de imagini 
filmate și sunet, inserturile de voce şi linie melodică fundal, vor fi asigurate de prestatorul de servicii, 
conform specificațiilor beneficiarului.  
6. Prestatorul va asigura montaj audio și video, inserare sunet și subtitrare text în limba engleză / 
română. Subtitrarea în limba engleză a materialelor va fi furnizata de Achizitor. 
7. Materialul video va include interviuri cu persoanele nominalizate de echipa Achizitorului. Pentru interviuri 
prestatorul va folosi lavaliere. Grafica pentru acestea va fi realizată strict în conformitate cu indicațiile 
beneficiarului, ADR Centru. În cadrul materialului video se va integra subtitrare în limba engleză. 
8. Prestatorul își va asuma toate punctele și cerințele tehnice din prezentul caiet de sarcini, pe bază de 
declarație pe proprie răspundere, susținută de documente acolo unde este cazul/ unde se specifică 
astfel. 
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Condiții de calificare a prestatorului: 
1. Situația personală a ofertantului: În cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de 
rezidență. În cazul unei asocieri, condițiile trebuie îndeplinite de fiecare dintre membrii asocierii.  
2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale – atestă dreptul de a efectua prestațiile solicitate 
prin prezenta documentație de atribuire: existenta codurilor CAEN 5911 - Activități de producție 
cinematografică, video și de programe de televiziune, 5912 - Activități de post-producție cinematografică, 
video și de programe de televiziune. Oricare din aceste coduri CAEN trebuie sa fie înscrise în statutul 
prestatorului la data depunerii ofertei. În cazul ofertanților ONG, activitățile prevăzute de aceste coduri 
CAEN trebuie sa fie înscrise in documentele statutare. In cazul unei asocieri, condițiile trebuie îndeplinite 
de fiecare dintre membrii asocierii. 
3. Ofertantul trebuie să aibă experiență privind prestarea serviciilor de realizare a unor materiale video, 
filme de informare și/sau promovare. Ofertantul va atașa la ofertă minim 3 (trei) materiale video similare 
celor care vor fi realizate în cadrul contractului, materiale care pot să ateste prestarea anterioară de 
servicii similare celor solicitate. De asemenea, se vor anexa documente (2 contracte însoțite de procese 
verbale de recepție) care să ateste experiența similară. 
4. Ofertantul trebuie să facă dovada faptului că fiecare persoană care asigură filmările, sunetul si montajul 
au calificare profesională în domeniu. Se va anexa CV-ul acestor persoane precum și dovada studiilor 
absolvite, acreditate.  
5. Pentru derularea contractului, ofertantul va desemna cel puțin o persoana (coordonator de echipa), cu 
competențele și studiile necesare pentru implementarea întregului proiect, respectiv pentru: deplasare și 
filmare în diferite locații din Regiunea Centru, montaj, editare, concepție grafică, animație, inclusiv a 
elementelor 3D, înregistrări audio, lumini etc. Se va anexa CV-ul/CV-urile pentru persoana/persoanele 
implicată/implicate în implementarea contractului și inclusiv datele de contact ale acesteia/acestora.  
6. Ofertantul trebuie să dețină cel puțin: două camere video cu filmare full-HD, microfoane de înaltă 
fidelitate, microfoane lavalieră, cameră foto tip DSLR cu minim 2 obiective interschimbabile, 3 
reflectoare/spoturi de iluminare, 1 parasolar reflectorizat, echipament IT pentru procesare foto-video, 
software pentru procesare foto-video. Filmele realizate se vor preda online și pe suport optic DVD și 
USB. În acest sens va atașa documente care să ateste deținerea acestora (declarație pe proprie 
răspundere sau documente privind achiziția acestora). 
7. Ofertantul își va asuma explicit, în cadrul Propunerii tehnice, fiecare aspect privind realizarea cerințelor 
prezentului Caiet de Sarcini. 
 
Materialele finale care vor fi livrate ADR Centru trebuie să respecte cerințele de mai jos: 

Item 
Servicii 

solicitate 
Descriere 

Cantitate 
/buc 

OBSER
VAȚII 

1 Material video 
de prezentare a 

poveștilor de 
succes 

Servicii de 
Concepție, 
producție, 
montaj și 
furnizare 

 

Materialul va include grafică dedicată și 
animație, dacă este cazul, cu insert sunet 
sincron și muzică de fundal, dacă este cazul, 
rezoluție 4K: 4096 X 2160 px, titraj unde este 
cazul, subtitrare în limba engleză – realizată 
cu sprijinul beneficiarului 

1 material 
video cu 

durata între 
2,5 și 3 
minute 

Se va 
preda 
benefici
arului pe 
USB sau 
în cloud 

 

 
 
IV. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
Orice rezultate sau drepturi legate de acestea obținute în executarea sau ca urmare a executării 
serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziții vor fi proprietatea Achizitorului, care le poate utiliza după cum 
consideră necesar. 
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Prestatorul trebuie sa își asume prin contract ca cedează toate drepturile de autor CE si partenerilor de 
proiect  
 
 
 
V. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE: 
 
In propunerea financiara, ofertantul va prezenta, având in vedere specificațiile de mai sus, costul total 
per zi de filmare (acest cost va include cheltuielile cu echipamentele, aparatura, transport si/sau alte 
costuri necesare pentru realizarea materialului video) si costul total pentru montaj (acest cost va 
include cheltuielile generate de montajul audio si video, grafica, inserare sunet si subtitrare si/sau orice 
alte costuri necesare pentru pregătirea materialelor ce fac obiectul achiziției). Pentru îndeplinirea 
obiectivelor contractului sunt estimate  2 zile de filmare în diferite locații din Regiunea Centru.  
 
Prețul total pentru prestarea serviciilor ofertate trebuie să nu depășească valoarea estimată fără TVA, 
respectiv: 9243  lei. 
 
 
 
VI. CRITERII DE SELECȚIE: cel mai bun raport calitate-preț în conformitate cu prevederile art. 

111 alin. (4) și art. 187 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
 
VII. CRITERIU DE  ATRIBUIRE: cel mai bun raport calitate-preț în conformitate cu prevederile 

art. 111 alin. (4) și art. 187 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice. 

 
1. Denumire factor evaluare, Descriere pondere 

1. Pretul ofertei Componenta financiara - 60 % 
 Punctaj maxim total 60 
 Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda 

punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza 
proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. 

 
2. Experiență similară a Coordonatorului de echipă - 40 % 
 Punctaj maxim total 40 
 Experiența similară a  Coordonatorului de echipă dedicat din partea Operatorului economic 

Notă: În vederea acordării punctajului, pentru factorii de evaluare ce privesc experiența, ofertanții vor 
depune documente justificative relevante: CV/contracte/recomandări/declarații proprie răspundere. 
Algoritm de calcul:  
- pentru implicarea într-un număr de peste 5 proiecte/contracte de producție, montaj si furnizare 
materiale video, punctajul obținut este de 40 puncte; 
- pentru implicarea într-un număr de 5 proiecte/contracte de producție, montaj si furnizare materiale 
video,, punctajul obținut este de 20 puncte; 
- pentru implicarea într-un număr de 3-4 proiecte/contracte de producție, montaj si furnizare materiale 
video,, punctajul obținut este de 10 puncte; 
 

Având în vedere importanța caracteristicilor tehnice, pentru evaluarea ofertelor se va aplica un algoritm 
de calcul în care ponderea alocată factorului preț este de 60%, iar ponderea alocată factorului tehnic este 
de 40%. 
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Algoritm de calcul: 
Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor combinate, tehnic și 
financiar. 
 
Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe baza formulei: 
 
P(total) = Pf + Pt, în care: 
 
Pf = punctaj financiar; 
Pt = punctaj tehnic. 
 
 
Justificare privind criteriul de atribuire ales: 
Luând în considerare obiectul achiziției, precum și importanța atingerii obiectivului proiectului, Autoritatea 
Contractantă urmărește ca prin prezenta procedură de atribuire să achiziționeze servicii de o calitate 
superioară.  
 
Având în vedere principiul proporționalității, criteriul de atribuire ”cel mai bun raport calitate – preț” în 
raport cu serviciile ce urmează să fie prestate din punct de vedere al cerințelor Autorității Contractante 
privind calitatea serviciilor, astfel cum sunt prevăzute în documentația de atribuire, reprezintă un factor 
de evaluare pentru departajarea operatorilor economici care prestează servicii similare la o 
calitate similară. Prin stabilirea acestui criteriu de evaluare Autoritatea Contractantă  urmărește 
obținerea unui plus de valoare raportat la importanța achiziției realizate, precum și eficiența utilizării 
fondurilor. Astfel, se solicită ca Prestatorul să pună la dispoziția Autorității Contractante personal cu 
competențe și experiență dovedită capabil să asigure îndeplinirea cu succes a sarcinilor definite 
în caietul de sarcini, astfel ca, în final, să contribuie la îndeplinirea obiectivului general și a obiectivelor 
specifice ale proiectului, în condițiile respectării cerințelor de calitate, a termenelor stabilite și a încadrării 
în bugetul prevăzut. 
 
 
 


