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Cerere de oferta conform procedurii „studiul pretului pietei” privind achizionarea de 

servicii productie film documentar de scurt metraj 

 
 
Centrul de Resurse Juridice invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde  
cerinţelor caietul de sarcini anexat, să participe la procedura de cerere de ofertă pentru:  
 

Serviciu Cod CPV 

Servicii de realizare şi producţie a unui film documentar de 

drepturile omului de scurt metraj 

92111250-9 producție 

film informare 

Servicii de promovare a filmului prin toate mijloacele 

specializate (înscriere la festivaluri, elaborare și publicare de 

articole despre cazurile documentate etc.)  

79342200-5 

- servicii de promovare 

 

Caracteristici generale ale serviciilor: Conform caietului de sarcini 

 
Date suplimentare referitoare la modul de elaborare si prezentare a ofertelor  inclusiv 
criteriile de selecţie şi de atribuire a contractului se regăsesc in caietul de sarcini anexat 
prezentei invitaţii.  
 
Ofertanţii trebuie să prezinte doar o singură ofertă. Ofertanţii pot să prezinte o ofertă 

alternativă în completarea ofertei lor pentru serviciile solicitate.  

Oferta trebuie să rămână valabila pentru o perioadă de 60 de zile după termenul limită 
de depunere a ofertelor. 
 
Sursa de finanţare a contractului: proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei 
prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 
 
Va rugam sa trimiteti oferta Dumneavoastra, intr-un singur exemplar, in plic inchis, la 
adresa noastra din Str. Arcului nr. 19, sector 2, Bucuresti (vă rugăm să specificați pe plic  
“Pentru cerere de oferta”). 
 
Data limită pentru depunerea ofertelor este 16 iunie 2017, ora 17.00. 
 
 
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 021 212.05.20 sau 021 212.06.90, email: 
cezara.prepelita@crj.ro, persoană de contact:  Cezara Prepelita. 
  
 
 



 
CAIET DE SARCINI 

 

pentru achizitia  serviciilor de realizare şi producţie a unui film documentar de drepturile 

omului de scurt metraj precum şi promovarea filmului. 

 
 

1. PREZENTAREA AUTORITATII CONTRACTANTE 
 
Centrul de Resurse Juridice este o organizatie neguvernamentala, non-profit, 
infiintata in decembrie 1998 de Fundatia pentru o Societate Deschisa si face parte din 
Soros Open network – Romania. 
Misiunea Centrului este de  a actiona pentru crearea si functionarea unui cadru legal si 
institutional care sa asigure respectarea drepturilor omului si a egalitatii de sanse, 
pentru accesul liber la un act de justitie echitabil si contribuie la punerea in valoare a 
expertizei juridice in interesul tuturor persoanelor. 

CRJ deruleaza în prezent proiectul „SOS: ONG-urile din România, împreună pentru 
drepturile persoanelor cu dizabilități închise în instituții!”  co-finanţat prin Fondul 
Tematic pentru Societate Civilă din cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, 
proiect ce își propune consolidarea capacității ONG-urilor de a apăra drepturile 
persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate sau în pericol de a fi 
instituționalizate. 
 Proiectul include o campanie de promovare prin intermediul unui film documentar 
care va cuprinde informații despre activitatea echipei de experți, problemele sistemului, 
cazuri relevante identificate şi abordate prin intermediul Clinicii  Juridice Mobile, 
activitatea de informare şi consiliere juridică în cadrul vizitelor organizate în instituţiile 
privative de libertate de tip social şi medical destinate persoanelor cu dizabilităţi 
mintale.    
 
 
2. PREZENTAREA SITUAŢIEI, DESCRIEREA GRUPULUI VIZAT DE PROIECT 
 
În baza principiului asigurării de oportunităţi egale, autorităţile publice competente au 
obligaţia să asigure persoanelor cu dizabilităţi accesul nemijlocit și neîngrădit la justiţie. 
În ciuda acestui principiu, persoanele cu dizabilități mintale și intelectuale închise în 
instituțiile statului român nu au nici o șansă reală de a reclama în vreun fel încălcarea 
drepturilor lor fundamentale de către angajații autorităților care îi au în custodie, 
aceleași cu cele care îi reprezintă legal, existența unui conflict de interese fiind evidentă. 
 
În acest context, obiectivul general al proiectului „SOS: ONG-urile din România, 
împreună pentru drepturile persoanelor cu dizabilități închise în instituții!”  constă în 
implicarea și creșterea capacității societății civile pentru crearea şi susţinerea 
activităţilor echipelor din clinicile juridice moblile şi a unui mecanism complex și 
independent de monitorizare a respectării drepturilor acestui grup vulnerabil și de 
consiliere socială și juridică, cu scopul asigurării accesului echitabil la justiție și la o 
viață demnă. 
 
 



În esenţă, contribuim pe termen lung la asigurarea unui tratament adecvat pentru 
beneficiarii de servicii sociale instituționalizați cu dizabilitati mintale - un grup extrem 
de vulnerabil la abuzuri. In legislatie, asistenta sociala "se acorda la cerere", iar noi 
identificam si folosim mecanisme prin care ONG-urile să-i asiste pe cei aflati in astfel de 
situatii de vulnerabilitate in a-si cere dreptul la asistenta sociala, dar si alte drepturi 
fundamentale care le sunt încălcate. Proiectul pe care îl avem în derulare vine să 
răspundă nevoilor concrete de apărare a integrităţii corporale, a dreptului la îngrijire şi 
sănătate dar şi a demnităţii persoanelor cu dizabilitati mintale private de libertate, grup 
aflat intr-o evidenta situatie de vulnerabilitate. În subsidiar, creştem capacitatea CRJ de 
catalizator în promovarea drepturilor celor cu dizabilități mintale, pe care o transferam 
mai departe catre ONG-uri cu preocupari similare. Conform ultimei statistici a 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la sfarsitul anului 2016, 18.000 de persoane cu 
dizabilităţi erau închise în 388 de centre de tip rezidenţial1. Alţi 10.000 de copiii cu 
cerințe educative speciale și 40.000 care acum sunt în asistență maternală sau în familii 
și care sunt în pericol să fie instituţionalizaţi în centrele de plasament din cauza lipsei 
de servicii sociale comunitare la nivel local, în special în mediul rural. Numarul 
persoanelor cu dizabilitati mintale a caror viaţă depinde de politicile statului este insa 
mult mai Ridicat. 

In Romania anului 2017 exista insa alte cateva mii de persoane cu dizabilitati despre 
care nu se stie nimic. Printr-un mecanism menit sa mimeze ceruta dezinstitutionalizare, 
autoritatile au ales, in ultimii ani, sa inchida unele institutii-mamut si sa mute 
beneficiarii in centre apartinand unor patroni, pe care le finanteaza din bani publici. 
Desigur, unele dintre aceste initiative private sunt reale exemple de succes, insa exista 
si situatii in care, prin scheme de acest gen, sunt sifonati bani publici meniti sa sustina 
ingrijirea peroanelor din aceste centre, bani care insa nu se regasesc in conditiile de trai 
ale beneficiarilor. Soarta oamenilor pe care ii gazduiesc este total necunoscuta. Multi 
dintre ei mor fara ca nimeni in afara de patroni sa stie.  

Aceste persoane se afla intr-o situatie de vulnerabilitate, in ciuda faptului ca, teoretic, 
ele traiesc sub tutela statului, obligat prin Constitutie sa respecte drepturile tuturor. 
CPT a atras atentia asupra conditiilor extreme in care aceştia isi duc viata in institutii in 
rapoartele despre Romania incă din 1995. O dovada in plus ca beneficiarii cu dizabilitati 
inchisi in centre sunt supusi relelor tratamente este insasi istorica decizie pronuntata 
de CEDO in cazul privind decesul beneficiarului Valentin Campeanu, caz adus in atentia 
judecatorilor europeni chiar de CRJ. Media internationala a relatat in ultimii ani in 
repetate randuri despre ororile care se petrec in centrele in care sunt inchise 
persoanele cu dizabilitati. Prevalandu-se de faptul ca aceste persoane vulnerabile au 
nevoie de protectie si trebuie, asadar, izolate in aceste centre, autoritatile tin familiile si 
ONG-urile la distanta de sistem. 90% din persoanele cu dizabilităţi mintale părăsesc 
centrele prin deces. ONG-urile au dificultati în a intra şi a-i informa şi asista juridic pe 
cei care sunt închişi în centrele rezidenţiale, pentru a depasi aceasta bariera fiind 
necesare tehnici si metode ce tin de atat de cresterea capacitatii ONG in documentarea 
apararii drepturilor fundamentale, cat si in furnizarea de suport si consiliere tuturor 
celor vulnerabili.  

Prin acest proiect, CRJ urmăreşte corectarea a doua aspecte: capacitarea ONG în 
susținerea accesului efectiv la servicii în comunitate pentru persoanele cu dizabilitati 

                                                 
1
 Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Buletin Statistic, Trimestrul IV, 2016, pagina 6, 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/dizabilitati_an2016.pdf  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/dizabilitati_an2016.pdf


mintale instituționalizate si furnizarea serviciilor de consiliere juridică pentru a facilita 
accesul la servicii sociale de calitate în comunitate şi a preveni instituţionalizarea 
persoanelor cu dizabilităţi mintale.  

Astfel, realizarea şi producerea unui film documentar de scurt metraj pe tema facilitării 
accesului la justiţie al persoanelor cu dizabilităţi mintale, precum şi organizarea 
activităţilor de promovare a filmului şi implicit a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 
mintale instituţionalizate sau aflate în comunitate, va contribui la creşterea capacităţii 
ONG-urilor de a se implica în protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale şi 
a persoanelor cu dizabilităţi de a sesiza şi a se apăra împotriva abuzurilor. 
 
 
3. OBIECTUL CERERII DE OFERTA 
 
Obiectul contractului de servicii îl constituie 1) realizarea şi producţia unui film 
documentar de scurt metraj, cu o durata de 30 de minute, cu versiune scurtă pentru 
difuzare televiziuni de 45 secunde - 1 minut, al carui mesaj principal va fi în linie cu 
ideea proiectului - de acces la justiţie a persoanelor cu dizabilităţi mintale 
instituţionalizate sau aflate în risc de instituţionalizare; 2) promovarea filmului și a  
informațiilor colectate, a cazurilor de încălcare a drepturilor omului documentate 
de experții Clinicii Juridice Mobile în scopul prevenirii și sesizării acestor încălcări ale 
drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate sau aflate în pericol de 
a fi închise în instituții; cel puţin 30 de articole elaborate şi publicate prin mijloacele de 
promovare online şi care includ interviuri, fotografii, etc. 
 

1) Documentarul va fi realizat în cursul anului 2017 cu montaj finalizat în luna 
septembrie/octombrie 2018.  

Documentarul va fi filmat în mai multe locuri din țară (mediul urban şi rural), echipa de 
realizare a filmului însoţind experții Clinicii atunci când aceștia iau contact cu 
persoanele cu dizabilităţi, familiile sau reprezentanţii ONG-urilor care le solicită 
ajutorul.   Filmul poate integra şi interviuri sau opinii ale reprezentanţilor autorităţilor 
locale şi centrale cu competenţe în domeniu. 
 
Filmul documentar şi campania de promovare se adresează populaţiei adulte în general, 
din mediul urban si rural, din România.  
 
Specificaţii tehnice pentru realizarea filmului documentar 
Filmul documentar trebuie sa indeplineasca urmatoarele specificatii tehnice: 

- Durata  de 30 minute, cu variante scurte pentru difuzare pe social media de 45 
secunde – 1 minut 

- Filmul trebuie să fie în format TV şi pentru difuzare la festivaluri naţionale sau 
internaţioanale de film dedicate promovării drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi 

- Filmul va fi realizat  în format digital  
- Filmul va avea o varianta cu subtitrare in limba engleza, pentru a putea promova 

modelul "Clinicii Juridice Mobile" romanesti in strainatate. 
- Muzica originala sau ale carei drepturi de autor sunt deja acoperite 
- Carton final de 3 secunde pe care vor fi plasate sigla CRJ si siglele solificitate de 

finantator prin contractul de finantare si Anexa VI la Contract „Information and 
Promotion Guidelines (Visibility Guidelines)” care va fi pus la dispozitie de 
achizitor.   



- Filmul (in toate variantele) va fi predat pe DVD, in format Full HD, in format 
conform cu cerinţele de difuzare ale staţiilor TV din România şi pentru înscrierea 
în festivalurile de film de profil, respectiv în format video comprimat adecvat 
difuzării online.  

 
2) Agenţia va realiza atât filmul documentar, cât şi promovarea acestuia prin 

mijloace specializate, cum ar fi, fără a se limita la: înscrierea filmului la festivaluri 
de film documentar, elaborarea şi publicarea a cel puțin 30 de articole despre 
cazurile documentate în scopul realizării filmului (de exemplu, la realizarea unui 
film documentar sunt realizate mai multe interviuri şi activităţi de documentare 
care nu intră toate în timpul alocat filmului, motiv pentru care dorim să le 
folosim în scopul promovării acestuia prin mijloacele online – publicarea de 
articole pe pagina CRJ si/sau în publicaţii specializate, blog şi FB). 

- Se doreste elaborarea unor mesaje integrate care sa comunice populaţiei ţinta 
mesajul dorit intr-o maniera pozitiva, convingatoare.  

 
Dorim ca filmul sa fie înscris la mai multe festivaluri de film despre drepturile omului şi 
în mod special drepturile persoanelor cu dizabilități (și nu numai) din România și 
străinătate, ca de exemplu: One World Romania 2018, Astra Film Festival 2018, 
Film.Dok 2018, International Film Festival on Disability, Disability & Health Film 
Festival, Superfest International Disability Film Festival, United Nations Association 
Film Festival.  
Cele 30 de articole cu poveștile persoanelor care vor veni să ceară sprijinul Clinicii 
Juridice Mobile, povești despre cazurile rezolvate, articole din culise despre activitatea 
experților și voluntarilor Clinicii (dificultățile pe care le întâmpină, reacția autorităților 
etc) vor fi postate în secțiunea Blog a site-ului nostru, vor fi promovate prin toate 
canalele noastre de social media (Facebook, Twitter) și vor fi trimise către toate marile 
publicații și televiziuni, dar și către bloggerii importanți, pentru a fi preluate și 
disseminate.  
 
 
4. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI 
 
Oferta va fi alcătuită din Oferta tehnică și Oferta financiară. 
 
Se solicita o ofertă financiară pentru realizarea şi producţia filmului documentar de 
drepturile omului, de scurt metraj, precum şi a acţiunilor de promovare a acestuia.  
 
Oferta tehnică va include: 
- un script care va reprezenta conceptul filmului si care va fi dezvoltat la nivel de 
storyboard si prezentat sub forma de print color sau in format electronic in oferta 
trimisa. Scriptul sau scenariul filmului va fi propus de catre producatori, pentru a 
demonstra intelegerea subiectului ce urmeaza a fi documentat. Acesta va fi insotit de un 
rational de creatie in care se va argumenta selectarea metodologiei prezentate si 
descrierea impactului asteptat asupra populatiei tinta.  
- strategia de promovare a filmului 
 
Ofertantul poate prezenta un concept de creatie alternativ pentru proiectul propus. 
 
Oferta financiară va cuprinde separat costurile pentru realizarea filmului şi 
promovării acestuia. 



Costurile pentru asigurarea personalului tehnic si a echipei implicate in realizarea 
filmului, asigurarea resurselor tehnice necesare pentru realizarea acestuia: 
echipamente, consumabile, etc, consultanta artistica, locatii, decor, logistica, post-
productie etc.  vor incluse in costul total pentru realizarea filmului. 
 
Pretul se va mentine neschimbat pe perioada de valabilitate a ofertei, va fi exprimat in 
lei si va contine TVA. 
 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, 
precum şi a documentelor care o însotesc, iar beneficiarul nu va fi responsabil sau 
răspunzător pentru costurile respective. 
 
Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita ajustari ale conceptului propus.  
 
 
5. CRITERII DE ATRIBUIRE 
Pentru atribuirea contractului de achizitie publica se va aplica criteriul selectarii ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic (in punctajul ofertei, 
conceptul de creatie va avea ponderea de 30%,  pretul 60%, iar experienta anterioara in 
realizarea de campanii sociale 10%).  

 
6. TERMENUL DEPUNERII OFERTEI  
Data limita pentru trimiterea ofertelor este 16 iunie 2017, ora 17.00. 
 
7. DOCUMENTE OFERTEI  

1. copii după Certificatul de inscriere la Registrul comertului, in care se specifica 
domeniul de activitate al ofertantului 

2. documente doveditoare ale experientei anterioare in realizarea de filme 
documentare şi campanii sociale destinate promovării drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi mintale 

3. declaratie pe proprie raspundere a ofertantului. Pentru calificarea in vederea 
participarii la selectia de oferte, va rugam ca in oferta ce urmeaza a fi transmisa 
sa introduceti mentiunea: "Declaram pe propria raspundere ca avem calitatea de 
persoana juridica legal inregistrata, nu ne gasim in niciuna din situatiile 
prevazute in Legea nr. 98/2016, art. 164-167 si nu avem obligatii restante fata 
de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau alte obligatii legale". 

 


