Termeni de referință
pentru servicii de consultanță în web design
Context
Fundația Soros Moldova promovează valorile societății deschise, sprijină democrația, susținând ideile
inovative și încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai
bun pentru trai. Fundația activează în domeniile: reforma justiției și protecția drepturilor omului; buna
guvernare, participare civică și educație; media; sănătate publică și servicii sociale.
Fundația Soros Moldova inițiază un proces de modernizare a paginii web. În acest scop, Fundația
urmează să contracteze serviciile unui consultant/unei consultante în domeniului web design-ului
pentru: elaborarea sarcinii tehnice (technical requirements), asistare la selecția companiei care va
elabora website-ul, supervizare și recepționare tehnică a site-ului.

Activități și livrabile
1. Elaborarea sarcinii tehnice
a. Desfășurarea interviurilor cu angajații Fundației și colectarea informației de către
consultant
b. Elaborarea schiței sarcinii tehnice și obținerea aprobării din partea reprezentanților
Fundației Soros Moldova
c. Estimarea costurilor de producere a site-ului în baza sarcinii tehnice aprobate
2. Asistență la selectarea companiei care va elabora website-ul
a. Contribuția la elaborarea documentelor pentru anunțarea licitației publice de selectare
a companiei care va elabora website-ul
b. Participarea în calitate de evaluator al ofertelor tehnice recepționate
c. Oferirea de consultații, în caz de necesitate, reprezentanților Fundației Soros Moldova la
etapa de selecție
3. Supervizare tehnică
a. Comunicare continuă, împreună cu reprezentații Fundației Soros Moldova, cu prestatorii
de servicii de web design în scopul monitorizării și asigurării calității prestării serviciilor
b. Consultarea, la necesitate, a reprezentanților Fundației Soros Moldova pentru buna
desfășurare a lucrărilor de web design
c. Consultare la recepționarea finală a lucrărilor (web site-ului)

Calificări și experiență
Cerințe pentru consultantul în domeniul web design-ului
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cel puțin 5 ani de experiență în domeniu
Cel puțin 5 lucrări similare desfășurate anterior
Experiență demonstrată în prestarea serviciilor de consultanță IT / webdesign, dezvoltare de
produse online similare, în special organizațiilor non-guvernamentale și instituțiilor
internaționale.
Experiență demonstrată în elaborarea documentelor de lucru în domeniul web designului
Experiență demonstrată în supervizarea lucrărilor de web design
Cunoștințe în domeniul tehnologiilor moderne și capacitate de identificare a celor mai potrivite
soluții tehnice pentru web site-ul Fundației Soros Moldova
Experiență pozitivă de comunicare cu contractorii și prestatorii de servicii de web design
Cunoașterea limbii române și a limbii ruse. Cunoașterea limbii engleze va fi considerată un
avantaj
Responsabilitate, flexibilitate și capacitate de respectare a termenelor-limită.

Dosar de participare și modalitatea de depunere
Dosarul de participare trebuie să conțină:
•
•
•
•
•

Curriculum Vitae detaliat
O scrisoare de însoțire, care va include informații despre experiență și o descriere a viziunii
despre modalitatea de lucru în cadrul prezentei însărcinări
Scrisori de recomandare/ o listă a persoanelor de contact, pentru referințe
Model de sarcină tehnică sau documente similare elaborate anterior
Ofertă financiară, în conformitate cu modelul anexat. Oferta Financiară va include prețul și
termenii de executare. Prețurile vor fi indicate în dolari (USD), incluzând toate taxele și
impozitele corespunzătoare.

Dosarele de participare vor fi expediate pe adresa procurement@soros.md până la 4 mai 2021, ora
23:59. Cu mențiunea în linia de subiect „Consultant web design”.
Persoana de contact pentru întrebări de precizare și informații adăugătoare, Dmitri Gudumac, manager
de Comunicare, dgudumac@soros.md.

