
 
 

TERMENI DE REFERINȚĂ 
pentru servicii de fotografiere 

 
Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova este o Asociaţie Obştească, apolitică și nonguvernamentală, înregistrată 
la Ministerul Justiției la 22 ianuarie 2002. Asociația activează în domeniul dizabilităţii, crează şi dezvoltă 
servicii pentru persoanele cu dizabilităţi, în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități 
de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
 
În contextul implementării unui proiect axat pe capacitarea și consolidarea unui grup de femei cu dizabilități 
și mame care au copii cu dizabilități, în vederea eliminării stereotipurilor și prejudecăților de gen, prevenirii 
și combaterii violenței, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova anunță concurs deschis de oferte pentru 
achiziția de servicii de fotografiere a activităților proiectului, implementate în raioanele Strășeni și Fălești. 
 
Fotografiile vor fi folosite de către Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova și donatorul său pe site-uri web, 
platforme sociale (inclusiv cu sponsorizare), materiale de promovare și în proiecte multimedia, în 
vederea sporirii vizibilității proiectului și a Asociației. 
 
Responsabilitățile ofertantului/ -tei: 

• Să realizeze fotografii pentru activitățile proiectului (la cerere). Fotografiile ar trebui să surprindă 
oameni în acțiune și/sau să exprime elementele de bază ale situației. 

• Să editeze fotografiile și să prezinte un pachet cu cel puțin 20 cele mai bune fotografii pentru fiecare 
eveniment/ activitate. Editarea se limitează doar la corectarea culorilor și la compoziție. Fotografiile 
vor fi expediate prin Google Drive /orice alt spațiu de stocare cloud sau pe suport digital. Fotografiile 
vor fi expediate la cea mai mare rezoluție în format jpeg (minimum 300 dpi). 

• Să folosească propriile camere și alte echipamente auxiliare; 
• Să livreze pachetele cu fotografii în decurs de maximum șapte (7) zile după eveniment, fără a reduce 

din calitatea imaginii. 
 
Aspecte organizaționale și termenii de prestare a serviciilor: 
Serviciile vor fi prestate în perioada: mai – decembrie 2022. Activitățile menționate vor fi coordonate cu 
echipa de implementare a proiectului.  
Locația de implementare a proiectului: Strășeni și Fălești. Asociația va asigura transportul pentru fotograf/ă 
și echipa proiectului în regiunile de implementare ale acestuia.  
 
Candidați eligibili: 
În cadrul concursului pot să participe persoane fizice și juridice, care dispun de experiență relevantă în 
domeniu. 
 
Criteriile de evaluare a ofertanților: 

• Scrisoare de intenție, care să includă: (a) experiența în implementarea unor sarcini similare în 
ultimii trei ani și (b) oferta financiară cu specificarea onorariului pe zi în lei MDL, cu toate taxele 
incluse (50% ). 

• CV-ul și portofoliul cu exemple de fotografii elaborate pentru OSC-urile naționale. (50%). 
 

Procedura de aplicare: 
Cei interesați sunt rugați să transmită un dosar de aplicare care va conține următoarele: 

• Scrisoarea de ințenție. În compartimentul Oferta financiară se vor include: adresa, telefonul și 



 
 

rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei 
(persoană juridică). 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.  

• CV-ul aplicantului/-tei sau al organizației/companiei aplicante.  

• Portofoliul ofertantului/ tei, care va include: exemple concrete de prestare a serviciilor similare 
(link-uri la fotografii) realizate în domeniul social (din ultimii 3 ani). 

 
Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa: 
valentina@motivation-md.org cu mențiunea „Fotografii” până la data de 12 mai 2022, ora 17.00. 
Cererile de informații despre acest concurs vor fi solicitate la adresa de email: 
natalia.codrean@motivation-md.org, persoana de contact Natalia Codrean, coordonator de proiect. 
 
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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