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Mandat 

 

Obiectiv Realizarea a două materiale video de promovare a activităților Tdh în cadrul proiectului 

FOCUS. În centrul atenției va fi grupul de copii din Craiova, implicați în proiect Child 

Advisory Board (CAB).  

 

Detalii 
Tdh solicită în cadrul proiectului FOCUS serviciile unui videograf pentru crearea a două 

video diferite (de 10 min, respectiv 2-3 min) de sensibilizare privind situația tinerilor care 

intră în contact cu legea.  

• Crearea celor două video presupune filmare propriu-zisă, scenariu și montaj.  

• Cele două clipuri (cu scenarii diferite), vor fi publicate online și se vor adresa 

specialiștilor din sistemul penitenciar, dar și publicului larg.  

• Pentru realizarea celor două clipuri, videograful va trebui să ia interviuri unor 

tineri din centre educative sau de detenție, unor profesioniști din sistemul 

penitenciar și unor specialiști din Terre des hommes. Toate persoanele vor fi 

indicate de Terre des hommes, care va facilita, de asemenea, accesul la aceștia 

în măsura în care restricțiile de combatere a pandemiei vor permite.  

• materialele video vor respecta regulile de identitate vizuală ale proiectului 

FOCUS și ale organizației Terre des hommes Romania  

• Echipa de filmare va proteja cu strictețe identitatea persoanelor filmate acolo 

unde va fi indicat astfel de către Terre des hommes și insituțiile partenere. 

• Dacă va fi necesar, scenariul și filmarea se vor adapta în funcție de regulile de 

prevenție a Covid19 (preluare imagini online sau sunet exclusiv).    

 

Locație Craiova 

Beneficiar Terre des hommes (Tdh) este o organizație neguvernamentală elvețiană care dezvoltă 
programe și proiecte în peste 40 de țări pentru a proteja copiii care au nevoie.  

În România, Terre des hommes a avut o prezență continuă din 1992 și, în fiecare an mii 
de copii și familiile lor beneficiază de proiecte în cadrul celor patru axe de intervenție 
principale:  

(1) Consolidarea sistemelor de protecție a copilului,   

(2) Protecția copiilor afectați de migrație,  
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(3) Incluziunea socială a romilor și a altor grupuri vulnerabile, 

(4) Consolidare sistemului de justiție juvenilă.   

În urma unei evaluări realizată de mișcarea globală de salvgardare a copiilor Keeping 
Children Safe, Terre des hommes a primit cea mai înaltă recunoaștere - „Certificare de 
nivel 1” - pentru protejarea copiilor. Abordarea Tdh își propune să reducă excluderea 
socială, neglijarea sau abuzul copiilor vulnerabili prin sprijinirea inițiativelor, asigurarea 
de asistență tehnică, alocarea de subvenții și consolidarea capacității de intervenție a 
speciliștilor. Organizația încurajează copiii să ia deciziile corecte pentru a-și completa 
capacitățile personale, oferindu-le șansa de a-și construi viitorul. Activitatea organizației 
include o colaborare strânsă cu părinții, membrii comunității și instituțiile statului. O 
atenție deosebită este acordată durabilității serviciilor oferite. Terre des hommes a 
început să lucreze în domeniul justiției pentru minori în 1997. De atunci, activează în 
asistență juridică, lobby judiciar, formare de formatori pentru magistrați (judecători și 
procurori), în pledoarie pentru existența judecătorilor pentru minori, în consolidarea rolul 
și participarea copiilor, în asigurarea sprijinului pentru protecția și reintegrarea copiilor 
aflați în conflict cu legea. 

Obiectivul general și viziunea strategică a programului Tdh Access to Justice (A2J) 
este acela că, până în 2022, Tdh a contribuit în mod semnificativ și durabil la 
îmbunătățirea accesului copiilor din Europa la sistemele de justiție formale și informale. 
Tdh intenționează să contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de justiție prin 
îmbunătățirea abordării restaurative și, în special, prin promovarea alternativelor la 
procese, detenție și îngrijire specializată pentru copii. În acest scop, Tdh a dezvoltat o 
teorie a schimbării cu 4 piloni pentru justiție: 

A. Copiii și tinerii aflați în conflict cu legea, beneficiază de măsuri neprivative de 
libertate - Tdh va colabora îndeaproape cu profesioniști din întregul lanț al justiției 
juvebile, inclusiv polițiști, procurori și judecători, și se va asigura că legislația 
necesară este în vigoare, pentru a îmbunătăți utilizarea de deturnare și alternative la 
detenție. 

B. Copiii și tinerii aflați în detenție sunt tratați cu demnitate și pregătiți pentru 
reintegrare - Tdh va colabora cu personalul din instituțiile de detenție și instituțiile de 
formare profesională pentru profesioniștii din domeniul justiției, pentru a atenua 
efectele nocive ale privării de libertate asupra copiilor și schimbă cultura facilităților 
de detenție pentru a reduce violența, pentru a optimiza reabilitarea și pentru a 
reduce recidiva. 

C. Serviciile de prevenire și reintegrare pentru copii sunt îmbunătățite - Tdh va 
colabora cu familii, organizații comunitare și lideri comunitari, pentru a asigura un 
mediu plin de compasiune și de susținere pentru a se asigura că violența împotriva 
copiilor și comisă de copii este redusă și că, copiii sunt reintegrați în comunitățile lor. 

D. Sinergiile în contextele pluralismului juridic îmbogățesc experiențele copiilor 
de justiție restaurativă - Tdh va sprijini coordonarea între actorii de justiție formală,  
pentru a promova recunoașterea practicilor pozitive de restaurare și o mai bună 
luare a deciziilor care susține interesul superior al copilului. 

Financiar Serviciul va fi achitat de către Fundația Terre des hommes – Elveția, către furnizor în 

baza facturii fiscale emise conform prevederilor contractuale. Se va plăti un avans de 30 

% și restul sumei după livrarea materialelor finale, în baza unui proces verbal de 

recepție. Costurile de deplasare și realizare a materialelor video sunt suportate de către 

furnizorul de servicii. 
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Perioada Aprilie – Mai 2021 

Logistică Managerul de proiect va informa furnizorul despre politica de protecție a copilului, va 

organiza vizitele, va însoți echipa de filmare.  

Video – 

descriere  
Servicii de editare și montaj film:  

- Filmare și editare video profesională  

- Realizarea celor două scenarii 

- Montajul realizat direct proporțional cu rezoluția imaginilor brute (full hd, 4k). 

- Coloana sonoră va fi asigurată de către prestator. 

- Montajul realizat de către prestator va fi predat colorizat (contrast, expunere, 

temperatura de culoare). Tipul fișierului MP4. 

- Sunet LCPM audio. 

- Video final nr. 1 de 2-3 minute 

- Video final nr. 2  de 10 min. 

- Durata materialelor brute nu va depăși 70 de minute. 

Livrabile 

editorial 

Conținut: 

 

Materialul video va include : 

- Informații precise și calitative despre toate aspectele proiectului (conținut, execuție și 

context). 

- Informații cantitative legate de proiect: exemple de donații, rezultate și cifre. 

- Interviuri cu copiii/tinerii și reprezentanți ai autorităților partenere în program. 

De asemenea materialele video vor respecta regulile de identitate vizuală ale proiectului 

FOCUS și ale organizației Terre des hommes Romania. 

Transmiterea 

ofertelor 
Alături de oferta de preț, vă rugăm transmiteți link sau prezentarea portofoliului relevant 

(materiale video). Experiența pe teme similare (educație, social etc) este un avantaj. 

Ofertele de preț pot fi transmise electronic pană la data de 28 martie, ora 12.00 PM la 

următoarea adresă de e-mail: mihai.enache@tdh.ch 

 

 

Criterii de 

selecție  
- Calitatea prezentării din cadrul portofoliului pus la dispoziție. 

- Cuantumul ofertei financiare. 

- Termenul de livrare al produsului final. 

- Expertiza aplicantului.    
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ToR video info material – FOCUS Project  5 - 5 

 

 

Documente de referință 

 

▪ Furnizorul va încheia un Contract de prestări servicii. 
▪ Furnizorul va semna o Politică de protecție a copilului (CPP). 

 

Calendar al activităților 
 

Data  Ziua Activitate  Personal Tdh  

    

Martie  29-30 Selecție de oferte Expert logistică + Communication 

Coordinator 

Aprilie  1 Contractare. 
Informarea regulilor etice și  
semnarea CPP. 

   

  Manager de proiect 

30 Aprilie – 

20 Mai 

 

  Crearea unui plan al vizitelor 

Realizarea de imagini video 
  Manager de proiect 

Mai 20 

 

Prezentarea primului draft pentru ambele 

video pentru feedback.  

  Manager de proiect 

Mai 31 Prezentarea materialului video revizuit.   Manager de proiect 

 

Persoană de contact și de referință  

Enache Mihai 

Manager de proiect 

mihai.enache@tdh.ch 

Adresa: Bibescu 44, Craiova 

Tel: 0731 32 73 75 

  


