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CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII DE PRODUCȚIE PROGRAME TV
ȘI CONȚINUT PORTAL WEB ȘTIRI ȘI EMISIUNI

1. Aspecte generale
Denumirea firmei: “Filiala Societăţii Române de Televiziune” S.R.L.
Cod fiscal/număr de înregistrare: 1014600037110 din 30.10.2014
Forma juridică de constituire: societate cu răspundere limitată
Sediul: MD-2001, str. A. Şciusev, 31, mun. Chișinău
Date de contact: tel. 022 810 478, 062102905, fax 022 810476
E-mail: studioultvrchisinau@tvr.ro
Titlul proiectului: «Servicii de producţie programe TV și portal web, știri și emisiuni»

2. Obiective generale ale proiectului
2.1. “Filiala Societăţii Române de Televiziune” S.R.L. va beneficia de achiziţia serviciilor 7 zile din
7 și anume: producţie programe TV – pentru difuzare pe postul de televiziune TVR MOLDOVA și
conţinut pentru site web, portal de știri și emisiunie www.tvrmoldova.md.
2.2. Programele realizate de Prestator vor constitui lunar, minimum 4.000 minute (știri,
reportaje, interviuri, emisiuni de analiză/dezbatere, inclusiv materiale realizate cu titlu de
«breaking news» și ediţii speciale pentru difuzare în premieră, pe postul de televiziune TVR
MOLDOVA și pentru alte canale ale SRTv, conform grilelor de programe).
2.3. Emisiunile publicistice (acces prime-time) vor constitui minimum 1.200 minute/lunar.

2.4. Prestatorul va pune la dispoziţia “Filialei Societăţii Române de Televiziune” S.R.L. o echipă,
după cum urmează:
reporteri - 20 (pentru știri, site și emisiuni publicistice)
producător emisiuni publicistice -1
designer web (administrator site) - 1
editor imagine - 7
cameramani - 8
regizor tv – 6
mașinist – 1
machior – 2
5 echipe (corespondent, operator imagine, editor imagine) pentru știri locale.
2.5. Producţia va fi sub cordonarea editorială a “Filialei Societăţii Române de Televiziune” S.R.L.
și aprobarea Societăţii Române de Televiziune.

3. Selectare personal
3.1. Prestatorul va recruta și prezenta lista nominală cu personalul, spre selectare și aprobare
Beneficiarului, în baza următoarelor criterii:
studii universitare de licenţă sau de specialitate;
experienţă în mass-media – minimum 1 an;
cunoştinţe despre tehnicile specifice domeniului audiovizual;
cultură generală, cunoştinţe de jurnalism şi deontologie profesională;
buna stăpânire a limbii române şi a stilului publicistic de televiziune;
cunoaşterea formatelor de emisiuni de televiziune;
cunoaşterea principiilor de bază de funcţionare a echipamentelor tv;
menţinerea la curent cu noutăţile privind tehnicile jurnalismului de televiziune şi a
tehnologiilor din industria audiovizuală, cunoaşterea unei limbi străine;
cunoştinţe de operare PC;
cunoaşterea legislaţiei în domeniul audiovizualului (inclusiv Legea 41/1994, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile CCA etc.);
calităţi organizatorice, de planificare, de coordonare și control, capacitate de analiză și
sinteză, capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă, flexibilitate, simţ
artistic și tehnic, atenţie distributivă, memorie, putere de concentrare în condiţii de
stres și situaţii de criză, discernământ, creativitate, perspicacitate, spirit de iniţiativă,

dinamism, incisivitate, conștiinciozitate, corectitudine, obiectivitate, responsabilitate,
moralitate, loialitate, motivaţie, adaptabilitate la condiţii noi, capacitate de lucru cu
termene limită;
cunoașterea situaţiei sociale, politice, economice din Republica Moldova și România.
3.2. Prestatorul va angaja personalul selectat și aprobat de Beneficiar.
3.3. După difuzare, drepturile asupra programelor aparţin Filialei SRTv Chișinău și SRTv.

4. Condiţii garantate de Beneficiar întru prestarea serviciilor
4.1. “Filiala Societăţii Române de Televiziune” S.R.L. va asigura Prestatorul cu echipamentele
specifice producţiei tv (camere de teren, 1 studio cu 2 platouri echipate complet, regie
aferentă, staţii de montaj video, cabină PPS, calculatoare pentru reporteri, spaţii de birouri
etc.), unităţi de transport, inclusiv combustibil și deservirea tehnică a acestora.

5. Gestionare contract
5.1. Pe durata contractului Prestatorul va colabora și va agrea asupra tuturor aspectelor de
derulare a contractului cu Directorul “Filialei Societăţii Române de Televiziune” S.R.L., domnul
Liviu-Gabriel FETTER.

6. Experienţa solicitată Prestatorului
6.1. Criterii de calificare:
experienţă în elaborarea de proiecte similare;
îndeplinirea tuturor criteriilor legale cu privire la realizarea acestui tip de servicii.

7. Remuneraţie și termene de plată
7.1. Plata către Prestator se va face lunar, în MDL, prin transfer bancar în contul Prestatorului.

