
 

 

 

 

TERMENI DE REFERINŢĂ 

privind selectarea unei companii de comunicare  

Centrul de Drept al Femeilor anunţă concurs de selectare a unei companii de comunicare pentru 

realizarea campaniilor de sensibilizare în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva 
femeilor și a violenței în familie. Compania va fi responsabilă de conceptualizarea evenimentelor 

de sensibilizare, organizare și promovare a evenimentelor și producția de materiale informative, 
etc. Evenimentele vor fi organizate în mun. Chișinău și/sau în alte localități din Republica 
Moldova. 

Colaborarea este planficată pentru o peroadă mai îndelungată, însă primul eveniment public ar 
urma să fie organizat în toamna anului 2020. Pentru a obiectiva procesul de selecţie, rugăm 
companiile aplicante să elaboreze o ofertă de preţ pentru un eveniment realizat de CDF în 2019, 
în contextul Campaniei naţionale „16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”.  

Conceptul evenimentului 

Eveniment de sensibilizare  a opiniei publice cu genericul: Ai dreptul să trăiești în siguranță! 

 

Descriere: În perioada 25 noiembrie - 10 decembrie 2019, în Republica 
Moldova se desfășoară Campania „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în 
baza de gen”. În cadrul campaniei, tradițional, sunt organizate o serie de 

activităţi de sensibilizare a opiniei publice cu privire la amploarea 
fenomenului de violență în familie și promovarea mesajului de zero toleranță 
față de violența în bază de gen. În Parcul Valea Morilor va fi inaugurată 
sculptura ce simbolizează fragilitatea vieții și calea spre cer pe care au luat-o 

sufletele victimelor violenței în familie.  
 

 

Rezumat al evenimentului  -  https://bit.ly/2YdP2Mg 
 

La elaborarea ofertei de preţ se vor lua în calcul următoarele aspecte: 

Concept păpădie  

- Crearea imaginii simbol ce va însoţi materialele promoţionale (logo, slogan) 

- Crearea şi instalarea păpădiei (toate costurile aferente de la idee la produs final) 

Materiale de vizibilitate  şi informative  (design, print şi producere) 

- Broşură cu infografice (ro şi eng) 

- Carneţele şi pixuri (eco) 

- Torbițe individualizate 

- Fulare 

 



Promovare şi mediatizarea evenimentului 

- Documentarea fotografică şi video a evenimentului 

- Realizarea unui rezumat video din ziua evenimenului (pentru reţelele sociale) 

- Echipament sonorizare 

- Scrierea şi distribuirea invitaţiei la eveniment şi a comunicatului de presă către 

reprezentanţii mass-media 

- Promovarea post evemniment, pe reţelele sociale 

Locație eveniment:  Parcul Valea Morilor 

Participanți: reprezentanți ai corpului diplomatic , parteneri locali și reprezentanți ai instituțiilor 

de stat ce sunt implicați în prevenirea și combaterea violenței în familie, publicul prezent în ziua 

evenimentului. Până la 50 de persoane. 

Selectarea companiei se va realiza în baza criteriilor indicate în anunţul public. 


