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TERMENI DE REFERINŢĂ 
 

Machetator  
 

Keystone Moldova, în cadrul Programului “Comunitate Incluzivă – Moldova”, anunță concurs de 
selectare a unui machetator pentru elaborarea unui set de materiale promoționale în perioada aprilie – 
mai 2013. 
 
INFORMAŢIE GENERALĂ: 
Keystone Moldova este o organizaţie nonguvernamentală, care are drept obiectiv dezvoltarea unui mediu de 
susţinere pentru persoanele vulnerabile în vederea sporirii abilităţilor acestora şi valorizării lor ca membri cu 
drepturi egale ai societăţii. Începând cu anul 2008, Keystone Moldova implementează Programul „Comunitate 
Incluzivă - Moldova”, prin intermediul căruia își propune să contribuie la reformarea sistemului de îngrijire şi 
protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora. Programul este 
implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea financiară a 
Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi a Fundaţiei Soros-Moldova. 
 
OBIECTIV: 
În cadrul Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova” este preconizată elaborarea a patru pliante. 
Pentru fiecare pliant există un concept de design, care urmează să fie ajustat în funcție de fotografiile și textul 
puse la dispoziție de angajator. 
Materialele sînt elaborate cu scopul de a promova în rîndul populaţiei generale Programul şi serviciile dezvoltate 
în cadrul acestuia.  
 
CERINŢE FAŢĂ DE PRODUSE: 
 

 Produs Descriere 

1.  Pliant Casa Comunitară Mitoc a) Policolor;  
b) format A5, 4 pagini  
c) o îndoitură (un pliu) 

2.  Pliant Casa Comunitară Voloave  a) Policolor;  
b) format A5, 4 pagini 
c) o îndoitură (un pliu) 

3. Pliant Locuința Protejată Orhei a) Policolor;  
b) format A5, 4 pagini 
c) o îndoitură (un pliu) 

4.  Pliant Locuința Protejată Călărași a) Policolor;  
b) format A5, 4 pagini 
c) o îndoitură (un pliu) 

 
SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI: 

• Respectarea indicaţiilor angajatorului referitor la modul de prestare a serviciilor / executare a lucrărilor; 
• Elaborarea machetei produselor pentru tipar; 
• Prezentarea variantelor de machetă efectuate în variantă electronică pentru fiecare produs;  
• Efectuarea corectărilor şi modificărilor în varianta machetată a produselor la solicitarea angajatorului; 
• Comunicarea eficientă, în timp şi în mod profesional, cu toţi membrii echipei şi directorul organizației; 

 
REZULTATE / PRODUSE AŞTEPTATE ŞI TERMENE DE REALIZARE: 

• Varianta machetată preliminară a produselor (4 pliante) - în decurs de 5 zile lucrătoare (pentru toate 
produsele) de la primirea tuturor materialelor (concept, fotografii şi text) de la angajator.  

• Machetele revizuite a 4 pliante - în decurs de 2 zile lucrătoare de la primirea recomandărilor / solicitărilor 
din partea angajatorului; 
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• Variantele finale a 4 pliante în rezultatul redactării - în decurs de 1 zi lucrătoare de la primirea 
recomandărilor / solicitărilor de la angajator; 

• Machetele pentru 4 pliante pregătite pentru tipar - în decurs de 1 zi lucrătoare de la aprobarea de către 
angajator a variantelor finale.  

• Materialele realizate de prestator în format electronic, cu rezoluţia potrivită pentru imprimare, cît şi în 
formatul original al programului soft în care au fost realizate (Ilustrator, Indesign etc.) – la solicitarea 
angajatorului. 

 
CALIFICĂRI: 

• Studii şi/sau experienţă relevantă în domeniul IT, design, layout şi alte domenii relevante;  
• Experienţă de lucru în domeniu de minim 3 ani; 
• Abilităţi excelente de lucru în programe specifice machetării – Adobe InDesign, Adobe Illustrator etc. 

 
CARACTERISTICI PERSONALE: 

 Responsabilitate, creativitate, atenţie la detalii, tehnica de lucru impecabilă, flexibilitate, atitudine 
pozitivă.  

 Fire optimistă, abilitată cu capacitatea de a gestiona şi depăşi stările de dificultate şi stres. 

 Integritate, discreţie profesională, abilitatea de a gestiona informaţiile confidenţiale. 
 
PERIOADA DE ANGAJARE: aprilie - mai 2013. 
 
PENTRU A APLICA:  
Trimiteţi pe adresa de e-mail khsima@keystonehumanservices.org sau direct la oficiul Keystone Moldova (str. 
Sf. Gheorghe 20) următoarele documente: 

 CV-ul. 

 Solicitarea financiară care să includă:  
- suma netă solicitată pentru fiecare pliant, în lei moldovenești (MDL);  
- termenele (numărul de zile necesare) de efectuare a lucrărilor pentru fiecare produs în parte; 

 Portofoliul cu mostre de materiale machetate (dacă e posibil, similare celor din prezenta ofertă). 
 
TERMENUL LIMITĂ: 17 aprilie 2013.  
 
Doar candidații selectați vor fi contactați. 
 
Pentru informaţii suplimentare puteţi telefona la: (+373 22) 91 92 98; 060002898, persoane de contact – 
Natalia Răileanu sau Lina Malcoci. 
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