
 
 

TERMENI DE REFERINŢĂ 
 

Poziţia: Coordonator/coordonatoare platforma de dezbateri online www.MediaForum.md  
 

Context    
Asociaţia Presei Independente (API) este o organizaţie neguvernamentală activă în domeniul 
mass-media care întruneşte presa neafiliată politic, promovează principiile presei libere şi 
contribuie la dezvoltarea societăţii deschise în Republica Moldova. Mai multe informaţii despre 
API pot fi găsite pe pagina web www.api.md  
API asigură Secretariatul Consiliului de Presă din Republica Moldova, stuctură naţională de 
autoreglementare jurnalistică care promovează jurnalismul de calitate şi examinează plângerile 
care vizează activitatea profesională a jurnaliştilor şi a instituţiilor mass-media, în baza Codului 
deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Mai multe informaţii despre Consiliul de 
Presă pot fi găsite pe pagina web www.consiliuldepresa.md 
În cadrul unui proiect finanţat de Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova, 
Secretariatul Consiliului de Presă dezvoltă platforma online www.MediaForum.md, prin 
intermediul căreia are loc dezbaterea problemelor de care se ciocnesc profesioniştii media, 
comunicarea, schimbul de idei, opinii şi experienţă între jurnalişti, studenţii la facultăţile de 
jurnalism, consumatorii de produse mediatice. 
 
Coordonatorul (Coordonatoarea) platformei online www.MediaForum.md va implementa 
conceptul editorial şi va coordona activităţile proiectului de dezvoltare a platformei. 

 

Condiţii de angajare: contract de colaborare cu normă de muncă deplină (este posibilă şi 
formula de colaborare „la distanţă”) pe durata a 11 luni (august 2018 – iunie 2019), cu 
posibilitatea de prelungire a perioadei de colaborare, existând şi o perioadă de probă de o lună. 

 

Responsabilităţile Coordonatorului (Coordonatoarei): 
• coordonarea realizării activităţilor planificate în cadrul proiectului de dezvoltare a 
platformei online www.MediaForum.md;  
• implementarea conceptului editorial al platformei online, propunerea unor noi teme de 
dezbateri, identificarea moderatorilor dezbaterilor şi coordonarea activităţii acestora, 
oferirea suportului necesar în procesul de moderare şi de asigurare a caracterului interactiv 
al dezbaterilor; 
• identificarea experţilor pentru programul de instruire „la distanţă” (webinare şi consultaţii 
online) pentru jurnalişti şi studenţii facultăţilor de jurnalism, planificarea şi coordonarea 
desfăşurării instruirilor; 
• identificarea şi coordonarea activităţii autorilor rubricilor tematice ale platformei online; 
• scrierea şi redactarea textelor pentru actualizarea platformei online, a rapoartelor 
cumulative ale dezbaterilor; 
• coordonarea activităţii Redactorului web pentru actualizarea platformei online cu 
materiale în format diferit (text, video, audio); 
• participarea activă la activităţile desfăşurate de Secretariatul Consiliului de Presă în cadrul 
proiectului MediaForum; 
• alte responsabilităţi specifice muncii de redactor al unei pagini web. 
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Cerinţe:  

studii superioare în jurnalism, comunicare sau alte domenii conexe; 
      experienţă în domeniul jurnalismului de cel puţin trei ani, inclusiv experienţă de 

activitate în jurnalismul online;  

abilităţi de editare online a materialului textual, audio şi video;   
ataşament demonstrat faţă de respectarea principiilor eticii profesionale, echidistanţei 
şi imparţialităţii;  

reputaţie profesională şi integritate personală;   
cunoaşterea avansată a limbii române, cunoaşterea limbii ruse (cunoaşterea limbii 
engleze va constitui un avantaj);  

spirit de echipă, punctualitate şi responsabilitate, abilităţi de comunicare. 

 

Persoanele interesate vor trimite până la 30 iulie, ora 18:00, un Curriculum Vitae şi o scrisoare 
de intenţie la adresa electronică: pmacovei@api.md, în atenţia lui Petru Macovei, Director 
executiv API, Secretarul Consiliului de Presă. 
 

Relaţii la telefonul: (022) 220996. 

 

Notă: Doar persoanele pre-selectate vor fi invitate la interviu. 


