TERMENI DE REFERINŢĂ
Poziţia: Web designer pentru acordarea consultanţei şi asistenţei specializate şi pentru
gestionarea platformei de dezbateri online MediaForum.
Context
Asociaţia Presei Independente (API) este o organizaţie neguvernamentală activă din 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
În cadrul unui proiect finanţat de FHI 360 din sursele USAID, API a creat un Centru de asistenţă
pentru membrii Asociaţiei, unde activează experţi (un jurist-avocat, un economist-contabil, un
designer print, un specialist IT) care ajută ziarele independente să-şi consolideze viabilitatea şi
să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi abilităţile în domeniile specifice. Web designerul va activa
în cadrul Centrului de asistenţă şi va fi responsabil de oferirea consultanţei şi a asistenţei
redacţiilor care nu dispun de pagini web sau au nevoie de îmbunătăţirea designului paginilor
existente. Asistenţa va fi oferită, de regulă, la distanţă (prin telefon sau email), fiind posibilă,
după caz, deplasarea în redacţii pentru asistenţă in-house.
Totodată, în cadrul altui proiect, finanţat de Programul Mass-Media al Fundaţiei SorosMoldova, API va lansa Platforma de dezbateri online MediaForum, destinată profesioniştilor
din domeniul mass-media şi consumatorilor de presă, în scopul diseminării cunoştinţelor şi a
practicilor pozitive în jurnalism, prin schimb de idei şi de experienţă. Web designerul va
îndeplini obligaţiunile de redactor web al platformei MediaForum, fiind responsabil de buna
funcţionare din punct de vedere tehnic şi de actualizarea platformei cu textele şi alte materiale
necesare care îi vor fi puse la dispoziţie.
Condiţii de angajare: contract de colaborare cu normă de muncă deplină (activitate „la
distanţă”) pe durata a 11 luni (februarie – decembrie 2015), cu posibilitatea de prelungire a
perioadei de colaborare, existând şi o perioadă de probă de o lună.
Responsabilităţile Web designerului:
consultanţă şi asistenţă calificată pentru dezvoltarea paginilor web ale constituenţilor
API;
analiza periodică a designului paginilor web ale constituenţilor API şi oferirea de soluţii
pentru îmbunătăţirea acestora;
asistenţă în crearea paginilor web de complexitate medie pentru ziarele API care nu
dispun de propria pagină web;
asistenţă în actualizarea paginii web www.api.md;
analiza vizibilităţii API în Internet şi oferirea de soluţii pentru sporirea acesteia;
desfăşurarea unui training specializat pentru responsabilii de la ziarele membre API, în
scopul consolidării cunoştinţelor şi abilităţilor acestora în gestionarea resurselor web;
menţinerea şi utilizarea sistemului de gestiune a platformei de dezbateri online
MediaForum;

actualizarea platformei MediaForum cu materiale în format diferit (text, video, audio);
realizarea, după caz, a transmisiunilor online ale dezbaterilor şi a altor evenimente
relevante, organizate de API;
alte responsabilităţi specifice muncii de web designer şi redactor web.
Cerinţe:
experienţa demonstrată în domeniul web design de cel puţin trei ani;
studii în domeniul IT sau alte domenii conexe;
experienţă în domeniul gestionării paginii web, inclusiv abilităţi de editare a materialului
în format diferit (text, video, audio);
spirit de echipă, punctualitate şi responsabilitate;
abilităţi de coordonare, comunicare, lucru în echipă;
abilitatea de a îndeplini sarnicile operativ sub presiunea unor circumstanţe neprevăzute;
cunoaşterea limbilor română şi rusă.
Persoanele interesate vor trimite până la 2 FEBRUARIE 2015, ora 12:00, un Curriculum Vitae şi
o scrisoare de intenţie la adresa electronică: ion.mazur@api.md, în atenţia lui Ion Mazur,
Coordonator Programe API. Relaţii la telefonul: (022) 220996.
Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

