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TERMENI DE REFERINȚĂ 

pentru realizarea unei serii de producții video care vor servi drept material metodologic pentru 

un program de dezvoltare a competențelor parentale adresat părinților de adolescenți realizat 

în cadrul proiectului  „Parentalitate responsabilă pentru o adolescență sigură”,  

implementat cu suportul UNICEF 

 

Locul: Chișinău, Republica Moldova  

Tipul contractului: prestări servicii 

Pot aplica producători, coproducători sau agenții de producții, care sunt persoane fizice sau juridice 

înregistrate în Republica Moldova. 

Durata: 12 octombrie – 15 decembrie 2020 

 

CONTEXT 

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este organizație neguvernamentală, care 
activează  începând cu 1997 și are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor 
violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii 
specializate. Unul dintre obiectivele strategice ale CNPAC pentru perioada 2019-2023, este promovarea 
unui mediu familial rezilient față de orice forma de violență, iar realizarea acestui obiectiv prevede 
inclusiv dezvoltarea abilităților parentale ale adulților care au în îngrijire copii și promovarea serviciilor 
de calitate de educație parentală.  

În contextul Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 
2016-2022, aprobată prin HG nr.1106 din 3 octombrie 2016, CNPAC cu susținerea UNICEF Moldova 
implementează proiectul „Parentalitate responsabilă pentru o adolescență sigură”. Proiectul are la bază 
un program de dezvoltare a competențelor parentale destinat părinților sau persoanelor care se ocupă 
de îngrijirea primară a preadolescenților și adolescenților (10-19 ani). Scopul programului urmărește 
dezvoltarea transversală a 5 competențe fundamentale la părinți/îngrijitori, astfel încât ultimii să poată 
răspunde nevoilor adolescentului. 
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În acest context, CNPAC anunță concurs de selectare a unei agenții de producție pentru realizarea a 28 

materiale video (reproducerea jocurilor de rol, cu durata 60-120 secunde, cu implicarea a 2-3 actori 

(adolescenți și adulți), subtitrate în limba rusă) care vor servi drept material metodologic pentru 

programul de dezvoltare a competențelor parentale adresat părinților/îngrijitorilor de adolescenți. 

Materialele video vor fi realizate în baza scenariilor oferite de către CNPAC.  

 

Etape și data limită pentru prezentarea produselor: 

 

# Etape Livrabile Termen 
 

1 Plan de acțiuni pentru realizarea contractului Plan de acțiuni 15 octombrie 2020 

2 Producerea filmelor pentru sesiunea I-V a 
programului de dezvoltare a competențelor 
parentale 
 

Materiale video, 
cu durata 60-
120 secunde (10 
produse) 

10 noiembrie 2020 

3 Producerea filmelor pentru sesiunea VI-X a 
programului de dezvoltare a competențelor 
parentale 

Materiale video, 
cu durata 60-
120 secunde (10 
produse 

30 noiembrie 2020 

4 Producerea filmelor pentru sesiunea XI-IV a 
programului de dezvoltare a competențelor 
parentale 

Materiale video, 
cu durata 60-
120 secunde (8 
produse 

15 decembrie 2020 

 

 

CERINȚE ETICE:  

Elaborarea produselor se axează pe subiecte sensibile, astfel este important ca Contractantul să se 

călăuzească de următoarele principii: 

 Participarea la filmări trebuie să fie semnificativă și etică. 

 Participarea la filmări a copiilor trebuie să fie aprobată și confirmată prin acorduri scrise cu 
reprezentanții legali. 

 Participarea la filmări trebuie să fie voluntară, orice participat la filmări are dreptul să se retragă 
oricând. 

 Nicio persoană nu trebuie să fie vătămată în vreun fel sau altul, ca urmare a consimțământului 
exprimat de a participa în cadrul filmărilor;  

 Bunăstarea psiho-emoțională și securitatea participanților la filmări și a membrilor echipei de 
proiect va constitui o prioritate,  

 Prioritate are interesul superior al copiilor care participă la filmări. 
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ASPECTE ORGANIZAȚIONALE: 

Contractantul își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu echipa proiectului, va activa în afara 
oficiului CNPAC, dar va participa la toate ședințele ce vizează aprobarea actorilor pentru filmări și 
consultarea materialelor realizate cu echipa proiectului. 
 
CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI 

Cerințe față de candidați: 

 Experiență de producere a materialelor video cu caracter social și educativ. 

 Echipament tehnic necesar pentru etapele de producție și post-producție.  

 Posedarea portofoliului cu actori. 

 

Competențele necesare 

 Cunoștințe avansate în domeniul producerii materialelor video de cel puțin 3 ani. 

 Studii superioare în domeniile tehnic, artistic, jurnalistic. 

 Abilități de filmare, montare, editare a produsului de sine stătător în baza cerințelor stipulate 

de comanditar, astfel încât produsul final să corespundă cu cerințele înaintate de comanditar.  

 

Criterii de eligibilitate:  

 Demonstrarea expertizei în domeniu.   

 Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru implementarea cu succes a activităților 

propuse. 

 Disponibilitate în organizarea și desfășurarea acțiunilor în termenele indicate. 

 Capacități organizatorice pentru desfășurarea acțiunilor. 

 Experiență pozitivă de lucru cu organizațiile neguvernamentale. 

 

Durata de executare  

Activitatea menționată va începe imediat ce va fi încheiat contractul de prestarea a serviciilor, dar nu 

mai târziu de 12 octombrie și va dura până la 15 decembrie 2020. Toate materialele elaborate trebuie 

predate comanditarului conform termenelor limită indicate în contract. 

 

Dosarul de aplicare va conține:  

 Oferta tehnică, care va conține viziunea privind strategiile și metodologia realizării obiectului 

contractului (max 2 pag). 

 Oferta financiară (în MDL), cu specificarea unui preț fix total pentru livrabile însoțită de o 

defalcare a costurilor.  

 CV-ul companiei care confirmă experiența relevantă, cu specificarea personalului cheie implicat 

în realizarea filmelor. 
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 Copia certificatului de înregistrare a companiei. 

 Minim 3 exemple de produse video (filmate) realizate de agenție, indicând inclusiv anul 

producției și organizația comanditară (sub formă de link-uri). 

 Declarație pe propria răspundere privind faptul că nu a fost condamnat în trecut pentru un 
comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost 
supus(ă) unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcarea a conduitei, care să 
pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor. 
 

Criterii de evaluare a dosarelor de aplicare  

 Nivelul de expertiză a aplicantului. 

 Experiența anterioară relevantă. 

 Calitatea și relevanța ofertei tehnice. 

 Oferta financiară relevantă ofertei tehnice. 

 

Termenul-limită pentru aplicare este 5 octombrie 2020, ora 18:00. 

Dosarul urmează să fie expediat la următoarea adresă: Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de 

Copii, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2 . 

E-mail: office@cnpac.org.md cu mențiunea "Producere materiale video program parenting”.  

Detalii suplimentare pot fi solicitate la adresa: smoisa@cnpac.org.md sau telefonul 079880221.  

 

Cererile incomplete nu vor fi examinate.  

Despre rezultatele concursului veți fi anunțați prin e-mail și la telefon. 

 

***** 

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 

privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că 

datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter 

personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare. 

 

 

 

 

 


