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ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API) 

TERMENI DE REFERINŢĂ 

Ombudsman API 

 

CONTEXT:  

Asociaţia Presei Independente (API) este o asociaţie obştească, constituită pentru a susţine 
mijloacele de informare în masă neafiliate politic. API are misiunea de a spori impactul presei 
independente din Moldova şi de a contribui la crearea şi consolidarea societăţii deschise.  

Pentru monitorizarea respectării de către jurnaliştii şi redacţiile instituţiilor mass-media 
reprezentate în API a standardelor etice şi profesionale, prevăzute de Codul deontologic al 
jurnalistului din Republica Moldova şi de alte documente de bune practici jurnalistice, API 
anunţă un concurs de angajare pentru poziţia de Ombudsman API. Ombudsmanul API are rol 
consultativ şi de mediere. 
 

POZIŢIE PROPUSĂ:  

Ombudsman API (part-time şi/sau prin cumul) 

 

DESEMNAREA ŞI ANGAJAREA: 

Ombudsmanul API este desemnat de Comisia de Etică a API, în rezultatul unui concurs deschis. 
După desemnare, Ombudsmanul API este angajat în baza unui contract de muncă cu durată 
determinată. 

CERINŢE ŞI CRITERII DE SELECTARE: 

- Experienţa practică în jurnalism de cel puţin 5 ani; 
- Cunoaşterea foarte bună a normelor de etică şi deontologie profesională jurnalistică; 
- Abilităţi excelente de comunicare şi mediere a situaţiilor de conflict; 
- Abilităţi de analiză şi scriere a rapoartelor;  
- Integritate personală şi profesională; 
- Cunoaşterea limbilor română şi rusă (cunoaşterea limbii engleze va contitui un avantaj). 

Ombudsmanul API nu poate fi membru al API sau angajat al unei redacţii reprezentate în API şi 
nu poate avea autoritate managerială (nu poate face parte din administraţiile unor redacţii).   

ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI:  

Ombudsmanul API are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  
- Monitorizează conţinutul publicaţiilor reprezentate în API privind respectarea normelor 
prevăzute de Codul deontologic al jurnalistului din R. Moldova;  
- Aduce la cunoştinţa Comisiei de Etică a API şi a redacţiilor publicaţiilor reprezentate în API 
problemele etice identificate;  
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- Solicită explicaţii de la redactori, jurnalişti şi alţi membri ai redacţiei şi recomandă soluţii 
pentru problemele etice identificate; 
- Examinează sesizările venite în adresa API referitoare la articolele şi/sau comportamentul 
profesional al angajaţilor publicaţiilor reprezentate în API;  
- La solicitare, oferă consultaţii tematice redacţiilor şi jurnaliştilor; 
- Scrie periodic materiale în care dezbate diferite aspecte ale reacţiilor cititorilor şi problemele 
etice identificate şi le transmite pentru publicare redacţiilor publicaţiilor reprezentate în API; 
- La solicitarea echipei manageriale a API sau a Comisiei de Etică a API, realizează studii privind 
respectarea normelor deontologice de către publicaţiile reprezentate în API; 
- Solicită Comisiei de Etică a API demararea procedurii de sancţionare în cazul în care anumite 
redacţii încalcă constant principiile etice şi drepturile omului, ignorând recomandările 
Ombudsmanului şi ale Comisiei de Etică; 
- Copiază şi stochează materialele în care a sesizat prin mijloace proprii abateri de la Codul 
deontologic al jurnalistului şi a celor care constituie obiectul unor sesizări, punându-le la 
dispoziţia Comisiei de Etică pentru a se pronunţa; 
- Acţionează de o manieră onestă, promptă şi operativă, ghidându-se în acţiunile sale de 
prevederile Codului deontologic al jurnalistului, bunele practici jurnalistice, Statutul API; 
- Informează corect, complet şi prompt Comisia de Etică a API despre toate încălcările 
identificate. 

PERSOANELE INTERESATE VOR PREZENTA:  

- CV-ul actualizat; 

- o notă informativă privind experienţa relevantă a candidatului; 

- două recomandări din partea unor experţi în domeniul mass-media din Republica Moldova 
sau de peste hotare. 

 

DEPUNEREA DOSARELOR:  

Dosarele vor fi prezentate la sediul API (mun. Chişinău, str. Romană 2/2) sau vor fi expediate 
prin poşta electronică, la adresa api@api.md, cu menţiunea „Ombudsman”.   

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 19 august 2013, ora 10.00. 

 

Pentru informaţii suplimentare: (022) 220996 (persoană de contact: Petru Macovei) 
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