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TERMENI DE REFERINȚĂ 
                                          pentru selectarea unui expert în procesele electorale 
 
Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova este o Asociaţie Obştească, apolitică și nonguvernamentală, 
înregistrată la Ministerul Justiției la 22 ianuarie 2002. Asociația activează în domeniul incluziunii sociale 
a persoanelor cu dizabilităţi, crează şi dezvoltă servicii în vederea îmbunătățirii calității vieții 
persoanelor cu dizabilități de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
 
Obiectiv: 
În scopul asigurării accesibilității secțiilor de votare, a materialelor electorale și a procedurilor de vot 
referitor la necesitățile persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități și a facilita bugetarea creării 
condițiilor de accesibilitate de către APL, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova anunță concurs deschis de 
selectare a unui expert/e  în procesele electorale. Expertul împreună cu 2 experți în domeniul dizabilității 
vor presta servicii de elaborare a unui ghid cu tematica „Incluziunea socială a persoanelor cu diferite 
tipuri de dizabilitate în procesul electoral”. 
 
Produse elaborate: Ghid „Incluziunea socială a persoanelor cu diferite tipuri de dizabilitate în procesul 
electoral”. Ghidul va fi elaborat în formă simplă și va avea un caracter explicativ, instructiv, de ghidare, 
consultare al utilizatorului. 
Ghidul va conține, dar nu limitându-se la, următoarele capitole: 

• A - Partea introductivă; 
• B - Partea generală (cadrul normativ național cu referire la incluziunea persoanelor cu dizabilități 

în procesul electoral, bariere în asigurarea accesibilității);  
• C – Listă de verificare pentru asigurarea accesibilității în secțiile de votare; 
• D – Resurse financiare necesare pentru asigurarea accesibilității/ Bugetarea resurselor 

financiare pentru crearea condițiilor de accesibilitate. 
• Anexe (după caz) și exemple de acomodare rezonabilă. 
• Bibliografie. 

 
Responsabilitățile prestatorului:  

- sistematizarea informațiilor cu referire la cadrul normativ național în domeniul incluziunii 
persoanelor cu dizabilități în procesul electoral, bariere în asigurarea accesibilității;   

- elaborarea variantei preliminare a Ghidului; 
- participarea la 3 ședințe de consultare publică a draft-ului Ghidului; 
- prezentarea Ghidului în cadrul instruirilor destinate pentru reprezentanții APL-urilor din 10 

raioane. 
 

Aspecte organizaționale și termenii de prestare a serviciilor: 
Serviciile vor fi prestate în perioada 04 ianuarie  2022 – 15 martie 2022. Activitățile menționate vor fi 
coordonate cu echipa de implementare a proiectului.  
 
Candidați eligibili: 
În cadrul concursului pot să participe persoane fizice și juridice (companii, asociații obștești, 
studiouri și ateliere), care dispun de experiență relevantă în domeniu. 
 
Criteriile de evaluare a ofertanților: 

• Experiența relevantă în prestarea de servicii similare – 60% 
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• Oferta financiară – 40%; 
 
Procedura de aplicare: 
Cei interesați sunt rugați să transmită un dosar de aplicare care va conține următoarele: 

• CV-ul ofertantului (descrierea experienței ofertantului în realizarea activităților similare sau 
tangențiale cu cele descrise mai sus). 

• Oferta financiară. În ofertă se vor include: adresa, telefonul și rechizitele bancare ale 
ofertantului, data, semnătura persoanei/conducătorului și amprenta ștampilei (după caz). 
Prețul ofertei, prezentat în MDL, nu poate fi modificat din momentul recepționării ofertei și 
pe întreaga perioadă de realizare a contractului. Oferta prezentată cu lipsa preţului se 
consideră nulă şi se respinge.  În cazul persoanelor juridice, serviciile prevăzute în acest 
anunț sunt scutite de TVA, cu drept de deducere, conform prevederilor art. 104, lit.c, Cod 
Fiscal.  

 
Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa: 
valentina@motivation-md.org cu mențiunea „Expert în procese electorale” până la data de 03 
ianuarie 2022, ora 12.00. 
Cererile de informații despre acest concurs vor fi solicitate la adresa de email: 
valentina@motivation-md.org, persoana de contact: Valentina Toporeț. 
 
Notă. În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condiţiile concursului, nu se va conforma 
exigenţelor prevăzute de prezenta solicitare sau/şi nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta 
va fi respinsă fără a fi examinată. 
În cazul în care se va recepționa o singură ofertă, MOTIVAȚIE va verifica dacă oferta este conformă 
din punct de vedere administrativ și tehnic cu cerințele stabilite în prezentul anunț și dacă oferta 
financiară se încadrează în bugetul disponibil. Dacă oferta nu este conformă, nu va fi luată în 
considerare. 
Pe parcursul evaluării ofertelor, MOTIVAȚIE are dreptul de a solicita oricărui ofertant și alte 
documente sau informații suplimentare, cu scopul de a verifica și certifica veridicitatea informațiilor 
din cadrul ofertei depuse. În acest fel, MOTIVAȚIE încearcă să se asigure că informațiile din cadrul 
fiecărei oferte sunt reale. 
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