
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerere de ofertă INSTITUTUL FRANCEZ DIN BUCUREȘTI/ROMÂNIA  
Servicii tehnice și de proiecţie 

 

Specializarea prestatorului: proiecționist, tehnician de sunet și lumină 
Locul prestării de servicii: Institutul Francez din Romania, București (Bulevardul Dacia, 77, 020051 ) 
Data disponibilității:  începând cu 1/ 15 septembrie 2022 
Tip de contract:   Statut de PFA sau SRL (prestator de servicii) 
 

CONTEXT 
 
Cinema Elvire Popesco este sala de cinema a Institutului Francez şi una dintre cele mai iubite săli din 
Bucureşti, care propune o programare bazată pe filme de autor, europene şi româneşti, fiind şi membră 
a rețelei Europa Cinemas din 2007. Numărul spectatorilor a crescut constant în ultimii ani iar din 2018 
Cinema Elvire Popesco a fost constant cel mai frecventat cinematograf cu un singur ecran din România, 
atingând recordul de peste 75 000 spectatori în 2019. 
 
In activitatea sa, prestatorul va interacționa cu echipa cinematografului, formată din proiecţionişti, 
casiere, asistentă de programare şi coordonatoare şi în sens larg cu echipa Institutului Francez de la 
Bucureşti. 
 
RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI 
 
 regia de sunet și lumină în cinematograful Elvire Popesco, 
 proiecția filmelor de pe DCP (BARCO), fisier video, BluRay, DVD 

 punctual, asigurarea proiecţiei filmelor în aer liber în curtea Institutului francez 

 punctual, asigurarea suportului tehnic pentru concerte sau conferinţe în sala de cinema 

 scanarea biletelor spectatorilor pentru accesul în sala 

 întreţinerea minimală a aparaturii cinematografului 
 respectarea regulamentului interior al cinematografului Elvire Popesco  
 
 

COMPETENȚE ȘI CALITĂȚI CERUTE DE LA PRESTATOR 
 
 cunoștințe tehnice pentru asigurarea proiecţiilor de film şi regiei de sunet și lumină 
 capacitatea de a utiliza echipament tehnic modern la cinema 
 cunoștinte din domeniul informaticii și al digitalului (operare computer, gestionare fisiere de film, 

fisiere de subtitrare, Zoom, Skype, retransetc) 
 experiența anterioară similară pe un post de regie de sală de spectacole reprezintă un avantaj  
 calități relaționale, spirit organizatoric 
 punctualitate şi simt al responsabilităţii  
 aptitudini de muncă în echipă 
 cunoașterea limbii engleze la nivel mediu este obligatorie, franceza ar reprezenta un avantaj 
 

CONDIȚII 
 
Prestatorul trebuie sa aiba statut juridic: PFA sau SRL. 
Remunerarea se va face pe baza unui tarif pe oră, stabilit în euro. 
Datorită specificului activitatii, serviciile prestatorului vor fi solicitate cu precădere seara şi în weekend.  
Echipamentul de la Cinema Elvire Popesco îi va fi prezentat de catre Responsabilul Tehnic al sălii. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MODALITĂŢI DE CANDIDATURĂ 
 
Vă rugăm să ne cumunicaţi prin mail, la adresa prestari@institutfrancais.ro, până la data de 20 august 
2022, precizând în subiectul mail-ului „prestator cinema”: 
- referinţele relevante ale societăţii dumneavoastră 
- CV-ul colaboratorului sau colaboratorilor societăţii care vor efectua serviciul  
- Tariful orar propus pentru prestările de pregătire şi proiecţie efectivă de film 
- Tariful orar propus pentru prestările de pregătire şi derulare efectivă a evenimentelor mai 

complexe: concerte, conferinţe cu captare live sau participanţi în format fizic şi digital, etc. 
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