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CAIET DE SARCINI  
 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie 

ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

 

1. Informații generale 
 

1.1.Autoritatea contractantă 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 

Prorectorat Relații Internaționale 

Adresa: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 29, Iași 

Responsabil achiziție: Ing. Geanina Țiglă 

Telefon: 0232701209 

Email: geanina.tigla@tuiasi.ro 

 

1.2. Sursa de finanțare 

Această achiziție este finanțată din Fondul de dezvoltare instituțională – FDI, proiect „Acces Direct prin Internaționalizare 

Digitală – DIGITALin TUIASI”, cod CNFIS-FDI-2018-0006, proiect coordonat de Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” 

din Iași. 

 

1.3. Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului: Deschiderea TUIASI spre colaborări, înlesnită prin digitalizarea extinsă a comunicării 

informațiilor privind internaționalizarea universității, ca proces continuu evolutiv și sustenabil. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

OS1. EXTINDEREA CONȚINUTULUI ȘI CREAREA ACCESULUI DIRECT LA NOILE INFORMAȚII. Creșterea 

vizibilității digitale a TUIASI pe plan internațional. 

OS2. Participarea prin mobilități la dezvoltarea unor echipe mixte în cadrul unor propuneri de proiecte internaționale de 

cercetare. 

OS3. Dezvoltarea unui model sustenabil de sprijin și integrare a studenților internaționali la TUIASI. 

OS4. Dezvoltarea imaginii TUIASI ca instituție cu orientare internațională.  

 

2. Obiectul și durata contractului 

2.1. Obiectul contractului 

Cod CPV: 92111250-9 – Creație și Producție de materiale audio-video de promovare a TUIASI, în cadrul proiectului CNFIS-

FDI-2018-0006 

Obiectul contractului de servicii il constituie creația și producția de materiale audio-video de promovare a Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași și a ofertei educaționale 2018-2019. 

 

2.2. Durata contractului 

Contractul va avea o durată de 4 luni de la data semnării acestuia de către ambele părți. Durata contractului include perioada 

necesară pentru creația și producția materialelor, verificarea și aprobarea acestora de către universitate, efectuarea recepției 

serviciilor prestate, emiterea și plata facturii.  
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3. Cerințe tehnice 

Se vor realiza următoarele: 

1. Creația și producția unui material video, în limba engleză, pentru promovarea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din 

Iași, inclusiv a ofertei educaționale (aprox.5 min) 

2. Creația și producția a două profiluri video în limba engleză ale studenților internaționali TUIASI, endorseri în promovarea 

valorilor internaționalizării la TUIASI (aprox. 2 min.) 

3. Creația și producția unui spot video tip admitere, în limba engleză, pentru studenții internaționali (20 sec.) 

4. Creația și producția unui ghid audio digital în limba engleză de orientare în Universitate și în Iași pentru studenții 

internaționali, cu posibilitate de download de pe international.tuiasi.ro (aprox. 8-10 min.) 

 

Cerințe de creație și producție 

 realizarea a câte unui plan de creație, care include conceptul creativ pentru fiecare dintre materialele ce vor fi produse 

 conceperea unui scenariu pe baza unei documentări prealabile și pe baza informațiilor și cerințelor stabilite de grupul de 

lucru desemnat la nivelul TUIASI, pentru fiecare dintre materialele ce vor fi produse 

 anterior intrării efective în producție, fiecare scenariu și plan de creație vor fi aprobate de beneficiar și predat/asumat pe 

bază de proces verbal 

 realizarea completă a materialului audio și a celor video conform duratelor specificate și planurilor de creației și scenariilor, 

aprobate de către beneficiar 

 

Producția va cuprinde obligatoriu: 

 filmări Full HD realizate cu camere profesionale (broadcast-grade), cu captare profesională live a sunetului on-site, cu 

sprijinul TUIASI, în locațiile stabilite de comun acord pe baza scenariului asumat (maxim 10 filmări a 2-3 minute/clip, 1-3 

camere funcție de complexitatea și necesarul de filmare) 

 se vor folosi și filmări aeriene 

 captare profesională de sunet în studio (voice-over), cu masterizare/post-procesare 

 suportul logistic (captare de sunet, iluminare on-site, alte echipamente necesare pentru producția de televiziune/publicitate 

adaptate locațiilor și specificului filmărilor conform scenariului) va fi asigurat în totalitate de ofertant 

 elaborarea conceptului de design vizual (cromatică, identitate grafică și vizuală etc.) a clipului final de către un regizor 

artistic 

 editarea digitală/postproducția materialului cu masterizarea digitală a sunetului, în limba română și engleză 

 includerea de elemente grafice (logouri, sigle, grafice etc.) oferite de beneficiar care vor respecta cerințele minime de 

calitate tehnică necesare 

 realizarea scriptului (textul în limba română și traducerea acestuia) realizat pe baza specificațiior și informațiilor oferite de 

TUIASI, vocea și ilustrația muzicală fiind asigurate de prestator, cu licență drepturi autor 

 inserarea elementelor necesare de grafică video (titraje, generice, efecte video etc.)  

 

Cerințele tehnice minimale  

 materialul video va respecta următoarele cerințe minimale: material Full HD (min. 1080i50/25p, 4:2:2), MPEG2/H264 

 materialul audio: PCM/AAC, 48KHz/16bit, EBU R128 
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Cerințe Generale 

 eventualele corecții asupra materialului, în faza de editare-producție și post-procesare, vor fi efectuate împreună cu 

beneficiarul fără ca acestea să aducă la modificarea conceptului și scenariului inițial, a conceptului sau a scriptului agreat 

 

Termen de execuție 

 25 de zile de la data aprobării scenariului, nu mai târziu de 30 de zile de la data lansării comenzii. 

 Se vor da comenzi individuale pentru fiecare material in parte, respectiv pentru 1. Creație și producție material video pentru 

promovarea TUIASI și a ofertei educaționale; 2. Creație și producție a două profiluri video în limba engleză ale studenților 

internaționali TUIASI; 3. Creație și producție spot video tip admitere; 4. Creație și producție ghid audio digital de orientare 

în Universitate și în Iași. 

 

Livrarea materialului 

 livrarea materialului se va face pe bază de proces verbal pe suport digital (Bluray, DVD,  Memory stick, sau SD card etc.) 

ca fișier MPEG2/MP4 și într-un format solicitat de beneficiar pentru o fi postat pe internet. 

 

Dreptul de autor și drepturi conexe  

Prestatorul se obligă ca la finalul contractului să cedeze TUIASI toate drepturile patrimoniale asupra materialelor realizate. 

TUIASI are dreptul de reproducere prin orice mijloc și sub orice formă, dreptul de distribuire și de radiodifuzări și de 

comunicare publică (conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificări și completări 

ulterioare). Toate drepturile de copyright asupra materialelor audio și video revin TUIASI. TUIASI are dreptul de multiplicare și 

difuzare nelimitat, prin orice mediu și în orice format procesat, sau nu, al oricărei părți a materialului audio sau a celor video, în 

orice perioadă de timp. 

Utilizarea materialului audio și a celor video, integral sau fragmente, în cadrul unor programe de radio, la TV, în presa scrisă sau 

site-uri, sunt permise numai cu acordul scris al autorității contractante.  

 

Responsabilităţile prestatorului 

- Va răspunde de execuţia la timp a obligaţiilor contractuale şi de calitatea serviciilor conform cerinţelor prezentului caiet de 

sarcini 

- Va realiza toate cerinţele contractuale respectând şi aplicând cele mai bune practici în domeniu 

- Va furniza la timp informaţii şi date referitoare la serviciile presatate în scopul îndeplinirii 

contractului 

- Se va conforma solicitărilor trasmise de autoritatea contractantă 

- Va informa de urgenţă autoritatea contractantă de orice eveniment sau circumstanţă ce împiedică execuţia la timp, cu eficienţă 

şi conformă contractului a sarcinilor asumate; 

- Va asigura personal calificat corespunzător pentru a duce la bun sfârşit sarcinile conform cerinţelor prezentului caiet de sarcini; 

- Va fi responsabil pentru activitatea personalului şi prestarea serviciilor de calitate conform cerinţelor din caietul de sarcini 

- Toate activităţile vor fi realizate după obţinerea aprobarii autorității contractante 

- După finalizarea activităților, va întocmi un raport de activitate 

- Va anexa raportului final dovada difuzării materialelor video; 

- Va factura doar după ce autoritatea contractantă a efectuat recepţia serviciilor prestate în baza raportului întocmit şi a 

documentelor conexe. 



 
 

 4

La încheierea procesului verbal de recepţie, Prestatorul va cesiona Autorităţii Contractante, în mod exclusiv şi cu titlu gratuit, 

următoarele drepturi patrimoniale asupra materialelor/înregistrărilor audiovizuale realizate în execuţia contractului de servicii – 

filmari şi coloană sonoră: 

 dreptul de reproducere prin orice mijloc şi sub orice formă 

 dreptul de distribuire 

 dreptul de radiodifuzare şi comunicare publică 

 

4. Conținutul și modul de prezentare a ofertei 

Ofertele, orice corespondență și documente legate de procedura de atribuire, transmise între ofertant și autoritatea contractanță 

trebuie trimise în limba română. 

Documentele emise în altă limbă vor fi prezentate de ofertant numai însoțite de traducerea autorizată în limba romană. 

Perioada de valabilitate a ofertei – 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

4.1. Documente de calificare 

Ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activității profesionale: 

- certificat de înregistrare sau certificat constatator sau statutul organizației din care să rezulte că operatorul economic este legal 

constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii. 

- orice document care să ateste că ofertantul este autorizat să desfășoare producții audio-video. Ofertantul trebuie să demonstreze 

experiența în domeniu, prin prezentarea dovezilor de realizare de materiale audio, video (portofoliu de min. 5 producții video și 

audio corporate). 

- declarație privind partea din contract care este îndeplinită de subcontractanți și datele de identificare ale subcontractanților 

propuși – dacă este cazul. Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții. 

4.2. Propunerea tehnică 

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele caietului de 

sarcini și va respecta în totalitate cerințele acestuia. În situația nerespectării în totalitate a cerințelor menționate mai sus, ofertele 

vor fi considerate neconforme. 

Oferta tehnică va conține: 

1. Informații generale despre ofertant 

2. O descriere amănunțită a serviciilor oferite și a modului de acordare a acestora. 

3. Indicarea in cadrul ofertei că a elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al 

relațiilor de muncă conform prevederilor art. 51 alin. 2 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 

4.3. Propunerea financiară 

Prețul ofertei va fi prezentat in Formularul de ofertă, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Pretul din 

Formularul de ofertă va reprezenta prețul total ofertat pentru executarea contractului (fara TVA), și va fi exprimat în lei, cu două 

zecimale. 

Ofertanții trebuie sa-și evalueze prețurile astfel încât prețul total al ofertei să acopere toate obligațiile contractului menționate in 

Caietul de sarcini. NU se acceptă ajustări de preț ale ofertei financiare, pe parcursul derulării contractului. 

Prețurile care se compară sunt prețurile cuprinse în formularul de ofertă în lei fără TVA. Prețul maxim estimat, pe întreaga 

perioadă a cursului, este de 37.815,13 lei fără TVA. 

Se vor specifica prețurile pentru fiecare creație și producție în parte, respectiv pentru 1. Creație și producție material video 

pentru promovarea TUIASI și a ofertei educaționale; 2. Creație și producție a două profiluri video în limba engleză ale 

studenților internaționali TUIASI; 3. Creație și producție spot video tip admitere; 4. Creație și ghid audio digital de orientare în 

Universitate și în Iași 
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5. Criteriul de atribuire 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de prestare de servicii de „Creație și producție de materiale audio-video de 

promovare a TUIASI” va fi prețul cel mai scăzut.  

 
 

 

 

 

 

Director proiect CNFIS-FDI-2018-0006, 

Prof.univ.dr.ing. Irina Lungu 

Responsabil achizitii proiect CNFIS-FDI-2018-0006 

Ing. Geanina Țiglă 

 


