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Concurs pentru Selectarea Echipei de
Creație pentru Laboratorul de Creație
Video și TV
Context:
Unul din obiectivele Fundației Soros-Moldova este să sprijine jurnalismul de calitate în scopul
asigurării unei oferte mediatice diversificate, inclusiv prin încurajarea realizării de produse mediatice
novatoare în spațiul on-line. Pentru atingerea acestui obiectiv, de rând cu alte activități, Fundația își
propune să lanseze, în baza studioului TV gestionat de FSM, un laborator de creație și inovație video și
TV sub egida căruia vor fi organizate sesiuni de instruire, activități de consultanță continuă și
mentorat, explorarea unor formate video moderne și producerea unui conținut media de calitate.
Laboratorul va oferi spațiu de lucru dotat cu echipamente video și audio și va susține startup-uri
pentru a diversifica discursul public și a promova noi abordări tehnologice. Spectrul de produse la
care vor putea lucra participanții în proiectele laboratorului va fi divers și incitant, de la podcasturi
audio la animație flash și la clipuri de animație de tip explainer sau video production creative brief etc.
Obiective specifice:
Concursul public anunțat de Fundația Soros-Moldova urmărește completarea echipei de creație, cu
un vast domeniu de expertiză, care va asigura activitatea laboratorului video și TV și atingerea
obiectivelor pe care ni le propunem. Invităm persoanele interesate să aplice pentru pentru
următoarele două domenii de activitate:
1.
2.

Asistență tehnică în domeniul IT și echipamente TV/Inginer studio TV
Cameraman de platou/cameraman filmări

Activități specifice (sarcini echipă):
Persoana care va fi selectată pentru poziția «Asistență tehnică în domeniul IT și echipamente
TV/Inginer studio TV:
-

-

va asista Managerul Laboratorului în asigurarea funcționalității și gestionării eficiente a
echipamentelor din dotarea Laboratorului pentru desfășurarea activităților zilnice.
va informa Managerului Laboratorului privitor la problemele/deficiențele tehnice și va
remedia aceste probleme în cazul în care posedă suficientă competență sau va identifica
persoane/companii terțe apte să soluționeze problemele în cauză .
va duce evidența echipamentelor și a utilizării lor.

Toți ceilalți membri ai echipei, pe segmentele lor de activitate:
-

vor îndruma, consulta și asista participanții în proiect pe parcursul întregului proces de
elaborare și producere a subiectelor video inițiate de participanți.
vor participa, la necesitate, în producerea de subiecte video şi emisiuni tematice TV cu grad
diferit de complexitate inițiate în cadrul laboratorului.
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-

-

vor asista managerul de proiect în asigurarea unui climat propice transferului de experienţă,
parteneriatelor și colaborării;
vor participa activ în generarea de concepte și formate de activitate pentru ca Laboratorul să
devină în timp o platformă eficientă și utilă pentru experiment, inovație și modernizare a
spațiului mediatic autohton;
vor asigura utilizarea eficientă și responsabilă a echipamentelor din dotarea studioului.

Perioada contractului:
Cu persoanele selectate vor fi semnate contracte prestări servicii pentru perioada octombrie –
decembrie 2019, cu posibilitatea de prelungire în anii următori în funcție de rezultatele evaluării de la
final de an.
Persoana care va fi selectată pentru poziția ”Asistență tehnică în domeniul IT și echipamente
TV/Inginer studio TV” va fi prezent în incinta Laboratorului zilnic și va efectua prestație pe durata
activității zilnice a Laboratorului (în jur de 6-7 ore pe zi), persoanele care vor fi selectate pentru
celelalte poziții enumerate mai sus vor efectua prestațiile în zilele și la orele convenite de comun
acord cu Managerul Laboratorului.
Calificare și experiență necesară:
-

-

Studii superoare de profil (pot aplica inclusiv studenții după anul 2 de studii);
Activitate practică in domeniul pentru care se aplică de nu mai puțin de 3 ani (se recomandă
ca activitatea practică la care se face referință să fie confirmată fie documentar, fie cu
indicarea link-lor la informația doveditoare);
Cunoașterea limbilor română și rusă la nivel de comunicare și, la necesitate, suficientă
pentru activități de redactare, subtitrare/editare a unui produs mediatic, etc.

Vor constitui un avantaj:
-

experiență de consultant
experiență de producere video și TV în diverse proiecte tematice
cunoașterea limbii engleze la nivel de comunicare

Candidații selectați trebuie să demonstreze:
-

-

-

Abilităţi notorii de creație video și TV pe segmentul de activitate selectat;
Capacitate de a transmite cunoștințe și aptitudini și a ghida tinerii participanți în proiect în
realizarea proiectelor de producere video;
Disponibilitatea de a participa în realizare de proiecte video și TV inițiate în cadrul
Laboratorului;
Disponibilitatea persoanei care va fi selectată pentru poziția «Asistență tehnică în domeniul
IT și echipamente TV/Inginer studio TV» de a dedica activităților din proiect cel puțin 30-35
ore pe săptămână;
Disponibilitatea persoanelor care vor fi selectate pentru celelalte domenii de activitate
enumerate mai sus (cu excepția asistenței tehnice) de a dedica activităților de consultanță și
producere video/TV din cadrul proiectului cel puțin 25 ore pe lună;
Flexibilitate în relaţiile cu un manager de Laborator/Studio TV, reprezentanţii Fundației
Soros-Moldova, alţi experți/consultanţi identificaţi în cadrul proiectului.
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Fundația Soros-Moldova oferă:
spațiu de lucru dotat corespunzător cerințelor unui studio de producere video și TV
oportunitatea practicării unor activități bazate în mare parte pe inventivitate, spirit creativ,
diversitate și comunicare pozitivă
oportunitatea participării la constituirea unei echipe dinamice și profesioniste împreună cu
care să fie creat și consolidat un laborator de creație video și TV
retribuție competitivă
graficul de activități flexibil determinat de sarcinile concrete legate de activitatea
laboratorului și disponibilitatea membrilor echipei de creație

-

Retribuția:
Cu persoanele selectate vor fi încheiate contracte prestări servicii. Prestatorul va efectua prestaţia
personal. Pentru poziția: ”Asistență tehnică în domeniul IT și echipamente TV/Inginer studio TV”
retribuția se va face în baza cuantumului retribuției lunare stabilite în contract, pentru celelalte
poziții – retribuția se va face cu o periodicitate care va fi stabilită de comun acord cu prestatorul de
servicii în baza cuantumul retribuției per oră și numărul de ore efectiv prestate în perioada de
raportare.
Pentru participarea la concurs, este necesară prezentarea dosarului, care va include oferta tehnică
și financiară.
Oferta tehnică:
-

-

-

Copie buletin de identitate
CV-ul candidatului cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză;
O scrisoare de intenție în care se va descrie motivația și experiența relevantă (competitiorii
sunt rugați să ofere cât mai multe detalii privitor la cunoștințele/aptitudinile pe care le
posedă în domeniul la care aplică, de ex., utilizarea programelor de editare pe platformele
media neliniare, programelor de grafică, software pentru alte scopuri decât animație etc.).
Este responsabilitatea competitorului să ofere oricât de multe detalii relevante în legătură cu
experiențele deținute pentru a putea fi evaluat la justa valoare;
Documente care conțin informația doveditoare privitor la experiența competitorului pe
segmentul de activitate la care aplică (copia contractelor de angajare, de prestări servicii,
documente care confirmă participarea în proiecte din domeniul mass-media implementate
de actori din societatea civilă, lista produselor media la producerea cărora a participat
competitorul cu link-urile la aceste produse etc.). Această solicitare este opțională.
Mostre de lucrări care demonstrează calificarea pentru poziţia selectată (opţional)

În scrisoarea de intenție vor mai fi indicate: datele de contact a două persoane de referință – se va
indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori care pot
oferi recomandări în susținerea candidatului).
Oferta financiară:
Oferta financiară se va completa conform formularului prezentat în Anexa nr.1și va include cuantumul
retribuției solicitate (suma netă a retribuției în MDL solicitată după reținerea tuturor taxelor și
impozitelor angajatorului și angajatului).
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Pentru poziția: “Asistență tehnică în domeniul IT și echipamente TV/Inginer studio TV” competitorii
vor indica cuantumul retribuției lunare pentru prestare de servicii de asistență tehnică pe parcursul
activității zilnice a Laboratorului (în jur de 6-7 ore pe zi).
Competitorii care vor concura pentru oricare din celelalte poziții enumerate pe lista de activități vor
indica cuantumul retribuției per oră.
Criteriile de evaluare a dosarelor de participare:
Ofertele tehnice vor fi evaluate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare.
Studii de profil – 15 puncte
Stagieri, cursuri, instruiri de scurtă durată, relevante pentru exercitarea activităților
solicitate – 15 puncte
Experiență anterioară demonstrată, relevantă în domeniul pentru care se aplică – 40 puncte
Motivarea de a participa în acest proiect – 20 puncte
Scorul tehnic minim pentru calificare în baza evaluării ofertei tehnice: 55 puncte
Punctajul evaluării (maximum 100 de puncte) va reprezenta o cumulare a punctajului obținut pentru
oferta tehnică (maxim 90 de puncte) și oferta financiară (maxim 10 de puncte).

Termenul limită de prezentare a dosarelor este extins până la 21 octombrie 2019, ora 11.00.
Ofertele pot fi depuse în format tipărit sau expediate electronic. În format electronic dosarele vor fi
expediate pe adresa evacarciuc@soros.md până la 21 octombrie 2019, ora 11.00. În format tipărit
dosarele vor fi depuse la sediul FSM de pe adresa Chișinău, str. Bulgară 32, nu mai târziu de aceeași
dată limită.
Pe plicul cu Oferta Tehnică se va indica următoarea informație:
În atenția: Victoria Miron, Director Departament Media
Denumirea concursului: Proiectul ” LABORATORUL DE CREAȚIE VIDEO ȘI TV” (indicați aici NEARĂRAT
domeniul/domeniile de activitate pentru care aplicați!)
De la: Numele ofertantului, adresa și datele de contact
Data prezentării ofertei
Pe plicul cu Oferta Financiară se va indica următoarea informație:
În atenția: Elena Vacarciuc, Director Financiar
Denumirea concursului: Proiectul ” LABORATORUL DE CREAȚIE VIDEO ȘI TV” (indicați aici NEARĂRAT
domeniul/domeniile de activitate pentru care aplicați!)
De la: Numele ofertantului, adresa și datele de contact
Data prezentării ofertei
Notă: Ofertele expediate prin e-mail vor conține aceiași informație ca și cele tipărite și vor fi acceptate
pentru participare la concurs, însă Fundația nu va putea garanta în acest caz confidențialitatea
informației prezentată în ofertă. În cazul expedierii prin e-mail, ofertele tehnică și cea financiară vor fi
ambele expediate pe adresa evacarciuc@soros.md.
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Vor fi evaluate doar dosarele complete
Evaluarea dosarelor
Dosarele vor fi evaluate de o comisie de experţi independenţi formată ad-hoc de Fundaţie, precum și
de comisia de achiziţii a Fundaţiei Soros-Moldova, care va acorda candidaţilor punctaje pentru
calitatea dosarelor şi calificare. În caz de necesitate, candidaţii vor fi invitaţi la interviu.
Rezultatele concursului vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de
colectare și evaluare a dosarelor.
Pentru informații suplimentare:
Persoana de contact: Victoria Miron, Director Departament Mass-Media, e-mail: vmiron@soros.md
Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul
1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării și consolidării valorilor unei societăți
deschise, bazate pe democrație, supremația legii și respectarea drepturilor omului.

