Programul Consolidarea SocietăŃii Civile în Moldova
TERMENI DE REFERINłĂ
PoziŃia: Expert pentru elaborarea unui studiu de analiză a necesităŃilor pe termen
scurt, mediu şi lung ale constituenŃilor API
Context
AsociaŃia Presei Independente (API) este o asociaŃie obştească, constituită pentru a
susŃine mijloacele de informare în masă neafiliate politic. API are misiunea de a spori
impactul presei independente din Republica Moldova şi de a contribui la crearea şi
consolidarea societăŃii deschise. În cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităŃilor de studiu
şi analiză ale API”1, API a creat un Centru de asistenŃă pentru constituenŃii API, ziarele
independente membre ale organizaŃiei. În cadrul Centrului va activa, pe o perioadă de
două luni, un Expert care va analiza necesităŃile pe termen scurt, mediu şi lung ale
membrilor API şi va elabora un studiu tematic.
ResponsabilităŃile Expertului:
• Elaborarea metodologiei de cercetare;
• Crearea chestionarelor aferente;
• Realizarea interviurilor de cercetare cu reprezentaŃii tuturor ziarelor independente
locale şi regionale membre în API;
• Analiza şi generarea datelor de cercetare;
• Elaborarea studiului de analiză;
• Prezentarea Studiului în cadrul unei şedinŃe a membrilor API;
Descrierea generală a studiului solicitat:
Studiul va cuprinde o analiză detaliată a necesităŃilor pe termen scurt, mediu şi lung ale
membrilor API pe următoarele domenii de cercetare: aspecte economice, legislative,
profesionale etc. Rezultatele, concluziile şi recomandările prevăzute în document vor viza
problemele de moment ale presei locale, soluŃiile şi acŃiunile care ar putea fi realizate de
API pentru a îmbunătăŃi situaŃia în domeniu. Documentul va conŃine şi o serie de
recomandări pentru factorii de decizie din Ńară în scopul de a sprijini presa independentă
din Moldova.
Produsele Expertului:
• Metodologia de cercetare;
• Chestionarele aferente pentru intervievarea constituenŃilor API;
• Studiul de analiză a necesităŃilor pe termen scurt, mediu şi lung ale constituenŃilor
API, ziare independente din Republica Moldova;
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Proiectul „Dezvoltarea capacităŃilor de studiu şi analiză ale API” este realizat cu suportul
Programului Consolidarea SocietăŃii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360, finanŃat de
AgenŃia SUA pentru Dezvoltare InternaŃională (USAID).
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Termene de prezentare a produselor:
• Metodologia de elaborare a studiului şi chestionarele vor fi prezentate în termen
de două săptămâni din ziua încheierii contractului de prestări servicii;
• Intervievarea constituenŃilor API va avea loc timp de trei săptămâni după
aprobarea de către API a metodologiei şi a chestionarelor;
• Draftul studiului va fi prezentat în termen de două săptămâni după finalizarea
intervievării constituenŃilor API;
• Varianta finală a studiului va fi prezentată în termen de două luni din ziua
încheierii contractului de prestări servicii;
Modalitatea de lucru a Expertului:
• Conlucrarea cu responsabilul de proiect “Dezvoltarea capacităŃilor de studii şi
analiză ale API” şi alte părŃi interesate în elaborarea profesionistă a documentului;
• Intervievarea constituenŃilor va putea fi făcută folosind, la alegere, diverse metode
de cercetare - la distanŃă (prin telefon sau email) sau “faŃă în faŃă” la sediul API;
• API va oferi asistenŃa necesară pe parcursul perioade de elaborare a studiului;
CerinŃe şi calificare:
• Studii superioare în jurnalism, comunicare sau alte domenii aferente;
• CunoştinŃe şi experienŃa demonstrată în domeniul de expertiză;
• Deprinderi de aplicare a diverselor metode/tehnici de cercetare;
• ReputaŃie şi integritate personală;
• AbilităŃi de comunicare, lucru în echipă;
• Cunoaşterea limbilor română, rusă;
ExperŃii interesaŃi sunt rugaŃi să trimită următoarea informaŃie:CV-ul candidatului;
• Viziune generală asupra conŃinutului;
• Oferta financiară care va include costul serviciului prestat;
• Documente ce atestă experienŃa anterioară relevantă a candidatului.
Termenul limită pentru depunerea actelor este 30 august, orele 17.00.
Pentru informaŃie suplimentară contactaŃi:
API – Ion Mazur, ion.mazur@api.md; tel. 22 22 09 96, tel. mobil 068 983 983;079 76 71
87

