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O Federatie mai puternica pentru dezvoltarea drepturilor copilului 
- Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România -  

  
517/28.08.2015  

 
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
ŞI 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 
servicii productie de filme de informare (Cod CPV 92111250-9) si de fotografiere si 

servicii conexe (Cod CPV 79960000-1) 
 
 
 
Stimata doamna / Stimate domn, 
 
Federatia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)  va invită să depuneţi o 
ofertă fermă pentru achiziţia de servicii productie de filme de informare (Cod CPV 
92111250-9) precum si de fotografiere si servicii conexe (Cod CPV 79960000-1) pentru 

proiectul „O Federație mai puternică pentru promovarea drepturilor copilului”, nr. ref. C5.1_55,  
proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondul ONG în România.  
 
 
Detaliile achizitiei se regasesc mai jos: 
 
1. Cadrul general  

Proiectul „O Federație mai puternică pentru promovarea drepturilor copilului” se desfăşoară in 

perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie  2016 si vizează consolidarea dezvoltării rețelei ONG-urilor 

din domeniul protecției copilului în vederea creşterii contribuției acestuia la furnizarea de 
servicii sociale de calitate pentru copiii din categoriile vulnerabile, precum şi o mai buna 

promovare, protecție si monitorizare a Drepturilor copilului în România. 
 
Prin instrumentele, resursele şi oportunităţile pe care le va genera în dinamica 
implementării,proiectul va susține organizațiile membre să interacţioneze pentru a schimba 

experienţe şi transfera bune practici, să îşi promoveze proiectele şi serviciile, să identifice 
surse de finanţare şi parteneri pentru proiecte lor şi să dezvolte acţiuni comune în domeniul 
drepturilor copilului. 
 
Una dintre activitatile proiectului consta in organizarea a 10 ateliere de comunicare cu 
reprezentanti ai organizatiilor membre FONPC. Acestea vor fi organizate atat cat sistem clasic 
(in sala) cat si online (webinar) in perioada septembrie- decembrie 2015. Aceste activitati se 
vor desfasura  atat in Bucuresti cat si in teritoriu si  vor beneficia de participarea a aproximativ 
20 de participanti. Prin implicarea lor în aceste ateliere tematice, participanţii vor beneficia de 
cunoştinţe, informaţii, abilităţi şi competenţe noi în comunicare pentru a creşte vizibilitatea 
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nevoilor şi problemelor copiilor care rămân neadresate atât de către stat cât şi de către 
sectorul ONG. Totodată, participanţii vor fi mai bine pregătiţi în vederea promovării serviciilor 
pentru copii pe care organizaţiile lor le asigură în România. 
 
 
2. Obiectivul achiztiei 
Achiziţia vizează identificarea de către FONPC – denumită în continuare achizitor- a unui 
furnizor- de servicii productie de filme de informare (Cod CPV 92111250-9) precum si de 
fotografiere si servicii conexe (Cod CPV 79960000-1) ce vor fi prestate timp de minim 20 de 
ore in cadrul activitatilor atelierelor de lucru de comunicare descrise mai sus. 
 
 
3. Scopul achizitiei  
Realizarea de 10  filme scurte (audio-video) in formatul unor cursuri de comunicare online ce 
vor sintetiza continutul atelierelor de lucru realizate in cadrul proiectului in sistem clasic (in 
sala) sau online (webinar)  si de fotografii illustrative pentru aceste activitati. 
 
Acestea vor fi incarcate pe canalul Youtube al Federatiei si pagina web FONPC in sectiunea 
speciala dedicata proiectului pentru a putea fi vizualizate si utilizate de catre toate ONG-urile 
interesate. 
 
Cursurile online vor deveni atat o sursa de informare cat si de training pentru toate organizatiile 
membre ale Federatiei si de alti profesionisti interesati. Mai mult, accesarea online a acestora 
va  contribui esential si la replicabilitatea actiunilor finantate prin proiect si la sustenabilitatea 
acestor formari.  
 
 
4. Activitati realizate de prestator 
 
Pentru a fi consideraţi eligibili, potenţialii furnizori interesaţi trebuie să depună oferta care să 
întrunească următoarele specificaţii tehnice:  
 
PENTRU REALIZAREA FILMELOR- CURSURI DE COMUNICARE  
 

 Elaborarea scenariului pentru filme – cursuri online de comunicare prin prezentarea 
unei variante de concept de creatie/scenariu.  Fiecare concept de creaţie va fi însoţit de 
storyboard şi de sugestii privind coloana sonoră şi imagine şi va viza sintetizarea 
materialelor filmate (in cazul workshop-urilor in sistem clasic) sau inregistrate (in cazul 
workshop-urilor in sistem online (webinar), locaţiile de filmare, etc. Forma finala va fi 
agreata in comun cu achizitorul. 

  

 Filmare propriu-zisa a workshop-urilor de comunicare care se vor realiza in sistem 
clasic (in sala) in  locatiile din Bucuresti si din teritoriu, ce for fi comunicate furnizorului 
de catre achizitor inainte cu cel putin 5 zile  de desfasurarea acestora. Durata de 
filmare nu poate fi mai mica de 2 ore pentru fiecare atelier de lucru de comunicare in 
sistem clasic (sala), respectiv 20 de ore in total. 

 
 În vederea realizării materialelor  video, se va ţine cont de următoarele cerinţe:  

 

 • format filmare: Standard PAL;  

http://www.eeagrants.org/
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• frame size: 720h 576v (1.067);  
• frame rate: 25,00 frame/secundă;  
• pixel aspect ratio: D1/DV PAL (1.067);  
• audio: 48 KHZ.  

 
 Prelucrarea materialelor filmate, editate imagine si montaj post filmare in vederea 

realizarii a 10 filme scurte in formatul unor cursuri online cu o durata de cel putin 15 
minute fiecare care vor sintetiza continutul atelierelor de lucru de comunicare care se 
vor realiza in sistem clasic (in sala) sau online (webinar).   

 
o Pentru editare imagine  se vor realiza editare electronica, procesare video 

computerizata, efecte video simple, montaj imagine si editare computerizata 
imagine finala film; 

o Pentru sunet, la efectuarea montajului se va realiza efecte audio, mixaj 
sunet(procesare voce si coloana sonora); filmul va fi disponobil in limba 
romana. 

 
 Pentru cursurile desfasurate online (webinar), furnizorul va oferi suport in prelucrarea 

materialelor inregistrate si realizarea unor filme scurte de cel putin 15 minute, 
armonizate cu filmele realizate in baza materialelor filmate in cadrul workshop-urilor in 
sistem clasic.  

 
 Filmele scurte  ale cursurilor online in varianta finala vor include include imagini 

sugestive, comentarii, titraje relevante, fiind ilustrate cu muzica originală. Acestea vor fi  
prezentate pe următoarele suporturi: DVD, în format WMV 720x576, 25fps, audio 
128kbs, 48khz, 2 channel, 24 bit VBR şi va avea o varianta flash, Macromedia Flash 
Video, FLV 8, 700K, 720x576 pentru difuzarea pe Internet.  

 
 Fiecare film final va fi livrat pe DVD, intr-un format care sa permita publicarea  pe 

website-ul FONPC, Youtube,  etc. 
 

 Materialele filmate realizate trebuie să respecte Manualul de identitate vizuală al 

programului de finantare și necesită aprobare prealabila din partea Operatorului de 
program (max. 5 zile). 

 
 Conţinutul  filmelor scurte  vor include ca elemente de identitate vizuală  elementele de 

identitate vizuala ale proiectului pentru un timp suficient ca acestea să poată fi vizualizate 
 

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

 
 
 
PENTRU REALIZAREA DE FOTOGRAFII IN CADRUL ATELIERELOR DE COMUNICARE 

 
 Furnizorul este responsabil pentru toate operaţiunile tehnice implicate de realizarea  a 

minim 40 de fotografii pentru fiecare workshop realizat in sistem clasic (in sala).  
 
 

http://www.eeagrants.org/
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 Fotografiile vor fi transmise achizitorului in format digital, intr-un format adecvat care sa 

permita publicarea acestora online de catre achizitor. 
 
ALTE CERINTE : 
 asigurarea personalului tehnic în realizarea filmelor si fotografiilor de catre furnizor; 
 asigurarea de catre furnizor a resurselor tehnice necesare pentru realizarea filmului si a 

fotografiilor (echipamente, consumabile etc.), proprii sau inchiriate; 
 asigurarea de catre furnizor a transportului, cazarii si diurnei pentru toti membrii echipei 

care vor realiza serviciile contractate; 
 înregistrarea şi multiplicarea de catre furnizor a filmelor pentru cursurile online si a 

fotografiilor realizate in cadrul atelierelor de lucru de comunicare pe suport DVD – 3 
exemplare. 

 Materialele realizate (filme sau fotografii) nu vor putea fi folosite de furnizor in niciun fel 
in scopul diseminarii fara aprobarea  in scris a achizitorului. Odata cu livrarea acestora, 
furnizorul se obliga  sa transfere automat achizitorului drepturile de autor. 

 
 

5. Livrarea materialelor 
Furnizorul va livra achizitorului in termen de cel mult 20 zile de la finalizarea atelierelor de lucru  
produsul finit , respectiv film curs obnline de comunicare si fotografii, pe suport DVD. Acestea 
vor fi livrate la rezolutie adecvata pentru upload pe website-ul FONPC, Youtube etc. 
 
 

6. Calendar 
Durata contractului de achizitie este de  septembrie 2015- ianuarie 2016. 
 
 

7. Modalităţi de plată 
Plata serviciilor furnizorului se va face distinct pentru fiecare atelier de comunicar, in functie de 
tipul evenimentului, respectiv daca acesta este organizat in sistem clasic (in sala) sau online 
(webinar): 
 
In cazul atelierelor de comunicare realizate in sistem clasic (in sala), plata se va realiza dupa 
cum urmeaza: 
 

- 40% dupa finalizarea  evenimentului in baza facturii întocmite de către furnizor  
si  
- 60 % dupa livrarea produsului final continand filmul scurt - curs de comunicare online 
si a fotografiilor realizat in cadrul workshop-ului respectiv, conform contractului încheiat 
şi pe baza care vor fi însoţite de procesul verbal de recepţionare a serviciilor şi a 
anexelor aferente. 

 
In cazul atelierelor de comunicare realizate in sistem online (webinar), plata se va realiza dupa 
cum urmeaza: 
 

- 100% dupa livrarea produsului final continand filmul scurt - curs de comunicare online 
si a fotografiilor (daca este cazul) realizate in cadrul workshop-ului respectiv, conform 
contractului încheiat şi pe baza care vor fi însoţite de procesul verbal de 

http://www.eeagrants.org/
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recepţionare a serviciilor şi a anexelor aferente. 
 
Furnizorul  selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Achizitorul. 
FONPC va putea solicita furnizorului orice alte documente ce pot fi solicitate de Operatorul 
Fondului ONG (FDSC) beneficiarilor de granturi SEE 2009 – 2014, în cadrul programului 
Fondului ONG în România. 
 
Plata se va face de Achizitor pe bază de ordin de plată după îndeplinirea tuturor condiţiilor de 
mai sus.  
 
 
8. Criterii de eligibilitate 
 

- CV-uri care să detalieze capacitatea şi experiența candidatului/candidatilor  pentru 

îndeplinirea obiectivului termenilor de referință; 

- Fotocopie a certificatului de înregistrare fiscală pentru candidații care sunt persoane 

fizice autorizate; 
- Fotocopie a certificatului de înregistrare fiscală pentru candidații care sunt societăți 
comerciale;  
- Scrisoare de înaintare folosind Formularul 1 anexat; 
- Oferta tehnică completată, ştampilată şi semnată folosind Formularul 2 anexat; 
- Oferta financiară completată, ştampilată şi semnată folosind Formularul 3 anexat. 
- Declaratie privind eligibilitatea folosind Formularul 4 anexat; 

 
 
9. Data limită 
Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne trimite oferta dumneavoastră  continand toate 
documentele mentionate la punctul 8 până la data de 03.09.2015, ora 18.00. 
 
Acestea pot fi transmise în format electronic (de tipul .pdf), scanate color, pe adresa 
ioana.barbu@fonpc.ro şi dan.pana@fonpc.ro sau trimise în original la sediul FONPC având 
următoarea adresă: 
 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) 
Str. Matei Basarab Nr. 41, sector 3 Bucureşti, cod poştal 030671 

Tel/Fax. 021 326 84 58, 0753 012 866, 0753 012 896. 

Orice ofertă depusă după data şi ora limită anunţată sau care nu respectă condiţiile de 
transmitere menţionate pentru depunerea ofertelor, nu va fi evaluată. 
 

Termenul limită de solicitare si transmitere a clarificărilor este  02.09.2015, ora 17:00. 

 

10. Metoda de selecție a Furnizorului 

Atribuire directă în concordanță cu procedura pentru achiziție efectuată de Promotorii de 

proiecte în cadrulcontractelor de finanțare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul 

http://www.eeagrants.org/
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Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014. 

 
11. Criteriul de atribuire 
Preţul cel mai scăzut. 

Oferta se va întocmi în limba română, conform formularelor anexate, va fi exprimată în lei fără 
TVA  şi va fi valabilă cel puţin 30 de zile de la data transmiterii . 
 
 Cursul valutar la care se va calcula echivalentul în Euro al ofertei este cursul INFOREURO din 
luna în care se întocmeşte oferta, disponibil la adresa 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm 
 
În cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare, aceasta va deveni anexă la contractul de 
achiziţie ce va fi încheiat în perioada de valabilitate a ofertei. 
 
  
12. Contact 
Pentru informatii suplimentare privind prezenta cerere de ofertă vă rugam să ne contactați la 

telefon 021 326 84 58, 0753 012 866, 0753 012 896 sau scrieţi la adresa de email 
ioana.barbu@fonpc.ro, persoană de contact Ioana Barbu. 
 
 
 
 
 
  
Va multumim. 
 
 
Cu stima, 
 
Ioana Barbu 
Coordonator Comunicare şi Promovare  
 
Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) 
Tel/Fax. (021) 326 84 58, 0753 012 866, 0753 012 896. 
Str. Matei Basarab Nr. 41, sector 3 Bucuresti, cod postal 030671 
 

http://www.eeagrants.org/
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Formular 1 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 
 
Către: 
  
Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil - FONPC 
Str. Matei Basarab Nr. 41, sector 3 Bucureşti, cod poştal 030671 

 
 
 
Ca urmare a invitaţiei/anunţului de participare nr. 517/28.08.2015 privind atribuirea contractului 
pentru servicii productie de filme de informare (Cod CPV 92111250-9) si de fotografiere 

si servicii conexe (Cod CPV 79960000-1), in cadrul proiectului „O Federație mai puternică 
pentru promovarea drepturilor copilului”, nr. ref. C5.1_55,  proiect finanţat prin granturile SEE 
2009 – 2014, în cadrul Fondul ONG în România.  
 (denumirea/numele ofertantului)____________________________ vă transmitem alăturat  
 

1. Oferta  conţinând următoarele documente (se vor enumera toate documentele 
transmise): 

 
 

Informaţii suplimentare: 

 Numele reprezentantului legal sau, dacă este cazul, a persoanei/persoanelor 
împuternicite să semneze documentele pentru prezenta procedura 
.............................................. 

 adresa de corespondenţă valabilă pentru comunicări: 
-nr.telefon  ………….. 
-nr.fax ………………. 
-e-mail: …………… 

 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dvs. 
 

Data _____/_____/_____ 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),                      L.S. 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 

numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

http://www.eeagrants.org/
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Formular 2  

 
OFERTA TEHNICĂ 

 
OFERTANTUL 
(denumire, sediu, telefon) 
 
 

Data: __/__/_____ 
Către:  
 
Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil - FONPC 
Str. Matei Basarab Nr. 41, sector 3 Bucureşti, cod poştal 030671 
 
 
Stimata doamna / stimate domn, 
 
În urma examinării documentelor cererii de ofertă şi a anexelor a căror primire este astfel 
confirmată, subsemnatul  .......................................... (denumirea/numele ofertantului) ne 
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele tehnice cuprinse în documentatia mai sus 
mentionata, să furnizăm servicii productie de filme de informare (Cod CPV 92111250-9) si 
de fotografiere si servicii conexe (Cod CPV 79960000-1) in perioada……………… 
 
- pentru suma totala de ……….......lei fara TVA si ..................lei TVA inclus, respectiv 
................................EUR1   
 
Ne obligam, în cazul în care oferta este acceptată, să furnizam urmatoarele servicii în 
perioada …………………….. menţinând preţul total din ofertă : 
 
(se vor descrie serviciile oferite) 
 
1. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................... 
2. Până la definitivarea contractului această ofertă împreună cu acceptul dumneavoastră 

în scris vor constitui un acord de principiu între noi. 
 
 
 
Denumirea/numele ofertantului _____________________ 
 
Semnătura si stampila:  _____________________ 
 
În calitate de:  _____________________  
 
 

                                                 
1
 Utilizaţi cursul valutar  INFOREUR din luna în care se intocmeşte oferta diosponibil la 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  

http://www.eeagrants.org/
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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Formular 3  
 

OFERTA FINANCIARĂ 
 
OFERTANTUL 
(denumire, sediu, telefon) 
 

 
Data: __/__/_____ 

 
 
Către:  
 
Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil - FONPC 
Str. Matei Basarab Nr. 41, sector 3 Bucureşti, cod poştal 030671 
 
 
 
Stimata doamnă / stimate domn, 
 
Ca urmare a ofertei tehnice ataşate, 
subsemnatul..........................................(denumirea/numele ofertantului) va propun următoarea 
ofertă finaciară în vederea furnizarii de servicii productie de filme de informare (Cod CPV 
92111250-9) si de fotografiere si servicii conexe (Cod CPV 79960000-1) pentru 
 

- suma totala de ……….......lei fara TVA si ................lei TVA inclus, respectiv 
................................EUR2  

-  
 
Lista de preturi pentru fiecare produs final se regaseste mai jos: 
 

Nr. Crt. Denumire Cantitate 
PU fara TVA 

(LEI) 

Valoare 
totală fara 

TVA 
LEI 

Valoare totala 
inclusiv TVA 

LEI 

0 1 2 3 4 5 = 4 + 4*24% 

1. 

Servicii productie 
de filme de 
informare si de 
fotografiere si 
servicii conexe 
pentru realizare 
film scurt - curs 
online de 
comunicare 1 

1    

                                                 
2
 Utilizaţi cursul valutar  INFOREUR din luna în care se intocmeşte oferta diosponibil la 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  
 

http://www.eeagrants.org/
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2. 

Servicii productie 
de filme de 
informare si de 
fotografiere si 
servicii conexe 
pentru realizare 
film scurt 2 

1    

3. 

Servicii productie 
de filme de 
informare si de 
fotografiere si 
servicii conexe 
pentru realizare 
film scurt 3 

1    

4. 

Servicii productie 
de filme de 
informare si de 
fotografiere si 
servicii conexe 
pentru realizare 
film scurt 4 

1    

5. 

Servicii productie 
de filme de 
informare si de 
fotografiere si 
servicii conexe 
pentru realizare 
film scurt 5 

1    

6. 

Servicii productie 
de filme de 
informare si de 
fotografiere si 
servicii conexe 
pentru realizare 
film scurt 6 

1    

7. 

Servicii productie 
de filme de 
informare si de 
fotografiere si 
servicii conexe 
pentru realizare 
film scurt 7 

1    

8. 

Servicii productie 
de filme de 
informare si de 
fotografiere si 
servicii conexe 
pentru realizare 
film scurt 8 

1    

9. 

Servicii productie 
de filme de 
informare si de 
fotografiere si 
servicii conexe 
pentru realizare 
film scurt 9 

1    
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10. 

Servicii productie 
de filme de 
informare si de 
fotografiere si 
servicii conexe 
pentru realizare 
film scurt  10 

1    

 TOTAL (LEI) n/a n/a   

 Total EUR3 n/a n/a   

 
 
Nume: _________________________  
 
Semnătura şi stampila ofertantului: ___________________  
 
  

 
 
 

                                                 
3
 Utilizaţi cursul valutar  INFOREUR din luna în care se intocmeşte oferta diosponibil la 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm 

http://www.eeagrants.org/
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm


                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                          
                      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014   
                                 Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org   

  
 
 
www.fondong.fdsc.ro                         

 

12 

 

 

 
Formular 4 

 
 DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Ofertant                                        

(denumirea / numele) 

 
 

Subsemnatul, reprezentant al _______________________________,  
                                                                                                (denumirea/numele si 
sediul/adresa ofertantului  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia 
prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin 
hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în 
cadrul unei alte oferte.  

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                                                               (se precizează data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
Data...................... 
Numele  şi prenumele 
semnatarului................................................................................................. 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  (semnatura autorizată, 

ştampila)……………… 

 
 

http://www.eeagrants.org/

