Asociația Politeia - Intervenție civică prin teatru – ateliere antibullying
Nr. înreg. STA001/01.11.2021

SPECIFICAȚII TEHNICE ACHIZIȚIE SERVICII AFERENTE REALIZĂRII A
4 FILMULEȚE INTERACTIVE
INTRODUCERE
Asociația Politeia implementează proiectul „Intervenție civică prin teatru – ateliere
antibullying” finanțat prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
În cadrul acestui proiect avem nevoie să achiziționăm servicii aferente realizării a patru
filmulețe interactive, ce vor însuma un total 32 ore de filmare, fiind incluse și servicii de
producție, regie, operator imagine, inginer de sunet, editor și post producție. Valoarea
estimată: 48.000 lei (patruzeci și opt de mii de lei), fără TVA.
Video interactiv este un mijloc new media care permite utilizatorilor să se implice și să
aleagă, accesând opțiuni care apar pe ecran, cum se va desfășura spectacolul de
teatru forum. Utilizatorii vor avea opțiunea să introducă un personaj nou in scenă, care
poate fi din rândul martorilor sau aliaților sau vor putea să aleagă modalitatea de
răspuns a victimei în fața unei agresiuni.
Ne propunem să realizăm patru filmulețe interactive pe baza pieselor de teatru forum
dezvoltate în cadrul atelierelor de teatru antibullying. Piesele - și în consecință și
filmulețele - adresează patru situații de bullying diferite. Filmulețele vor fi distribuite pe
canalele online ale proiectului, dar și în cadrul unui miniturneu în opt școli din Ilfov în
care filmulețele vor fi motorul unor dezbateri despre modurile de manifestare, prevenție
și combatere a fenomenului de bullying.
În total, va fi necesară filmarea a cel puțin două sesiuni (trei ore pe sesiune) cu fiecare
grupă. Fiind patru grupe în total, rezultă un minim de 24 ore de filmare, care ulterior
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trebuie editate și montate în patru produse finale. Le acestea se adaugă alte opt ore de
filmare, reprezentând punerea în scenă a celor patru piese de teatru (estimat două ore
de filmare pentru fiecare eveniment). Prin urmare, rezultă 32 de ore de filmare.
Serviciul achiziționat va asigura nu doar filmarea, ci și servicii de producție, regie,
operator imagine, inginer de sunet, editor și post producție. Se va urmări asigurarea
implementării scriptului agreat cu noi, atât în timpul filmărilor, cât și în timpul editării
materialului. Se vor asigura, de asemenea, muzică soundtrack intro/outro pentru cele
patru filmulețe, precum și elemente de grafică (titluri, burtiere, cartoane etc), agreate cu
noi și în conformitate cu ghidul proiectului.
Denumirea produsului: Filmuleț interactiv
Cantitatea și unitatea de măsură: patru bucăți
Locul de livrare: format digital
Data de livrare: 30 martie 2022
Condiții cu privire la transport și asigurare: nu e cazul
Durata minimă garanție: Cinci ani
Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime: filmulețele trebuie să respecte
indicațiile menționate în introducere
Criterii ecologice: se va respecta legislația în vigoare
Cerințe sociale: se va respecta legislația în vigoare. Proiectul are o puternică
componentă antidiscriminare, conținutul clipurilor abordând teme sensibile.
Condiții de înlocuire componente: nu este cazul
Ambalare: nu este cazul
Marcare: nu este cazul
Servicii accesorii: operatorul economic va asigura sprijin pentru instalarea clipurilor în
formatul solicitat de platformele media existente (Youtube, Vimeo etc.)
Constrangeri privind locația unde se va efectua instalarea: filmările vor avea loc în
trei unități școlare, urmând a se respecta toate normele de siguranță în vigoare la
momentul realizării activităților.
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Servicii de mentenanță preventivă în perioada de garanție: se va asigura sprijin
pentru asigurarea funcționării tuturor elementelor interactive ale filmulețelor pe perioada
de garanție.
Servicii de mentenanță corectivă: În situația în care va fi necesară modificarea
conținutului în perioada de garanție se vor asigura toate serviciile de producție și
post-producție necesare, condițiile specifice urmând a fi negociate și agreate la
momentul semnării contractului.
Timpi de intervenție:
Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de
prioritate al incidentului:

Nivel
prioritate
Urgent

Timp de
răspuns

Timp de implementare
soluție provizorie

Timp de rezolvare

30 minute

4 ore

24 ore

Critic

2 ore

24 ore

48 ore

Major

4 ore

Următoarea zi lucrătoare

Următoarea zi
lucrătoare

Minor

4 ore

Următoarea zi lucrătoare

Următoarea zi
lucrătoare

Definitii aplicabile:
Timp de Răspuns: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către
achizitor și răspunsul primit de la contractant.
Timp de Rezolvare: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către
achizitor până la rezolvarea finală a incidentului.
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Timp de implementare soluție provizorie: Intervalul de timp scurs de la
semnalarea incidentului de către achizitor și adoptarea unei soluții provizorii,
temporare, care să permită funcționarea produsului fără afectarea funcționalităților
critice, până la rezolvarea definitivă a incidentului, cu asigurarea integralității
funcționale și a performanței echipamentului.
Nerespectarea timpilor de mai sus dă dreptul achizitorului de a solicita penalități/daune
interese în conformitate cu clauzele contractului de furnizare.
Piese de schimb și materiale consumabile: nu este cazul
Mediul în care este operat produsul: digital
Suport tehnic: va fi asigurat pe perioada contractată și pe perioada de garanție
Servicii de reciclare: nu este cazul
Aspecte legate de economia circulară: nu se aplică
Documentații ce trebuie predate achizitorului în legătură cu produsul:
documentații tehnice privind condițiile de utilizare a filmulețelor interactive
Receptia produselor: produsele vor fi predate și recepționate în format digital
Modalități și condiții de plată: plata se va face prin transfer bancar, în maxim 10 zile
lucrătoare de la recepția produselor
Cadrul legal în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă:
a) Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de
organizare;
b) Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
c) Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
d) Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
e) Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
f) Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și
profesie);
g) Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
h) Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
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i)

Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la
Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
j) Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor
periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
k) Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la
Stockholm privind POP);
l) Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în
cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care
fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie
1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.

Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative;
enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie
considerată limitativă.
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