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TERMENI DE REFERINȚĂ | Directorul Centrului local de servicii NEXUS  

IASCI este o organizație neguvernamentală, apartinică, independentă, cu sediul în Viena, Austria. 
Fiind înființată în 2004, organizaţia are experienţă solidă în elaborarea și implementarea abordărilor 
inovatoare a legăturii între migraţie şi dezvoltare. Valoarea noastră se bazează pe atragerea 
sectorului privat în colaborarea cu migranții și guvernele și asistența directă pentru aceștia - la nivel 
național, regional și local – în vederea facilitării realizării obiectivelor lor personale. În procesul de 
colaborare cu guvernele și alte agenții specializate, domeniile principale de activitate se referă la 
promovarea: 1) experienţelor personale de migrare eficientă și cu succes la fiecare etapă a 
procesului de migrare; 2) antreprenoriatelor transnaționale; (3) legăturilor economice, comerciale și 
investiționale prin intermediul mobilităţii internaționale. 

DESCRIEREA PROIECTULUI:                                                                                                                                           

EuropeAid/DCI-MIGR/2011/7 
Consolidarea legăturii între migraţie şi dezvoltare:  

testarea platformei de servicii integrate pentru migranţii moldoveni şi comunităţile acestora1 

NEXUS Moldova este un proiect-pilot finanţat de UE şi AEDC. Acesta reprezintă o inițiativă bazată pe 
conjunctura de piață, care se preconizează să fie continuată în Republica Moldova după primele 36 
luni ale proiectului pilot. În baza experienței acumulate în Republica Moldova, rețeaua centrelor de 
servicii NEXUS se va extinde în ţările din Europa de Sud-Est și dincolo de hotarele acestora. 

Proiectul NEXUS Moldova este implementat de un consorțiu condus de IASCI. Printre partenerii 
proiectului se numără Cancelaria de Stat și trei raioane și municipii. Obiectivul principal al proiectului 
constă în promovarea legăturilor dintre migrație și dezvoltare la nivel local prin dezvoltarea 
capacităților durabile și colaborarea sistematică între acești parteneri și actorii din sfera socială și 
sectorul privat. 

Într-un mod inovator și practic, NEXUS Moldova colaborează cu întreprinderile din sectorul privat, 
societatea civilă și instituțiile publice pentru a identifica, elabora și oferi migranților produse și 
servicii care să sprijine practicile de succes în ceea ce privește migrația circulară. În activitățile sale 
cotidiene, proiectul abordează direct situații legate de informații imperfecte și fragmentare ale 
pieței, în urma cărora toate părțile interesate obţin capacităţi mai bune pentru a face faţă 
provocărilor sociale și economice ale migrației și a profita de oportunitățile oferite pe un segment de 
piață nevalorificat în mare parte. 

Domeniul de activitate 1: Dezvoltarea capacităților. Aceasta va avea un impact direct asupra 
capacităţilor tehnice şi celor de politici ale partenerilor la nivel naţional şi local, în special prin 
insistenţa proiectului de a implica prestatorii de servicii într-un mod semnificativ şi cuprinzător  în 
colaborarea cu o serie de grupuri ale beneficiarilor. 

Domeniul de activitate 2: Elaborare, testare și adaptare. Aceasta presupune crearea unor centre 
locale de servicii în patru zone pilot și a unui portal de servicii online. Portalul online oferă 
migranților/diasporei produsele și serviciile de care au nevoie, având o interfață intuitivă și ușor de 
utilizat. Din punctul de vedere al migranților, portalul online combină instrumente de media socială 
și comerț social, astfel oferindu-le  o locație unică unde ei au posibilitatea să se asocieze, să se 
implice în activități de ajutor reciproc și să participe la dezvoltarea comunităţilor. 

                                                           
NEXUS Moldova este un proiect implementat de un consorţiu condus de IASCI şi este finanţat de Uniunea Europeană 

          (Programul tematic de cooperare cu ţările terţe în domeniul migraţiei şi al azilului) şi  
cofinanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (AEDC) 
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Misiunea NEXUS Moldova este de a construi parteneriate public-private vibrante, care ajută 
beneficiarii “să migreze într-un mod mai chibzuit şi să se reîntoarcă într-un mod mai avantajos.” 
NEXUS se bazează pe valoarea fundamentală că migrația este, în cele din urmă, o forță pozitivă și 
fiecare aspect al proiectului reflectă această valoare. 

 

DESCRIEREA GENERALĂ A FUNCŢIEI         

Directorul Centrului local de servicii NEXUS își asumă responsabilitatea generală pentru dezvoltarea, 
administrarea de zi cu zi și succesul Centrului NEXUS (NEXUSnet.md) în oferirea unor servicii 
importante migranților și/sau familiilor lor, precum și de implicare în activităţile conexe de 
mobilizare a comunităţii și a sectorului privat. Această responsabilitate include crearea unui mediu 
atrăgător și de susținere pentru Consiliul consultativ local și membrii acestuia, precum și pentru 
partenerii proiectului și instructori. Acesta va asigura o strânsă coordonare cu sediul central NEXUS 
din Chișinău și va oferi servicii de logistică, traducere și alte forme de asistență administrativă în 
toate aspectele legate de componenta NEXUS Moldova a proiectului. 

RESPONSABILITĂŢILE PRINCIPALE         

 Elaborarea și coordonarea implementării unui plan de acțiuni pentru crearea Centrului NEXUS în regiunea 
desemnată. 

 Atragerea, negocierea și menținerea participării active a partenerilor guvernamentali, a celor din sectorul 
privat și a celor din societatea civilă, în conformitate cu planul de acțiuni a Centrului local NEXUS. 

 Administrarea activităţii cotidiene a Centrului NEXUS în vederea atingerii sau depășirii tuturor indicatorilor 
și ţintelor de performanță negociate. 

 Dezvoltarea și asigurarea disponibilității unor servicii locale de calitate destinate beneficiarilor. 

 Asistenţă la recrutarea, angajarea, încurajarea și ghidarea instructorilor Centrului NEXUS. 

 Asigurarea celui mai înalt nivel de deservire a clienţilor. 

 Promovarea spiritului de echipă și oferirea sprijinului necesar pentru asigurarea succesului personalului 
Centrului NEXUS şi al muncii lor, prin comunicări zilnice, formare continuă, dezvoltare continuă și evaluări 
periodice ale performanței. 

 Asistenţă la elaborarea și înregistrarea proceselor de business, inclusiv a procedurilor de monitorizare şi 
evaluare, scrierea manualelor de instruire și documentarea experiențelor acumulate. 

 Legătura și coordonarea îndeaproape cu Asistentul Managerului General a tuturor aspectelelor legate de 
operațiunile iniţiale și cele permanente ale Centrului NEXUS în regiunea desemnată. 

 Activitatea în calitate de secretar al Consiliului consultativ local și coordonarea eficientă a activităților 
personalului Centrul NEXUS, funcţionarilor de stat, grupurilor comunitare, ş.a., în funcţie de necesităţi. 

SARCINI DE BAZĂ (pot fi atribuite şi alte sarcini)       

 Participarea la elaborarea procesului de business și a procedurilor de monitorizare şi evaluare; 
documentarea sistematică a proceselor de business. 

 Asistenţă la scrierea manualelor de instruire și la organizarea proceselor de instruire. 

 Planificarea și organizarea evenimentului de lansare a Centrului NEXUS local. 

 Asistenţă oferită oficiului central NEXUS la planificarea și executarea activităților de promovare și de 
marketing ale centrului local. 

 Participarea în comunicarea cotidiană și menținerea relațiilor eficiente cu personalul Centrului NEXUS. 

 Evidenţa şi administrarea activităților, sarcinilor și orarelor proiectului; monitorizarea termenelor atribuite 
membrilor echipei pentru prezentarea rapoartelor și cererilor. 

 Menţinerea procedurilor contabile sistematice și corecte pentru asigurarea raportării financiare fiabile. 

 Activităţi de cercetare și scriere a rapoartelor în funcţie de necesităţi. 
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 Promovarea și participarea în activităţi de ascultare și învățare activă pe baza feedback-ului obţinut de 
Centrul NEXUS și a dialogurilor comunităţii pe portalul NEXUSnet.md.   

 Colectarea, sintetizarea și includerea feedback-ului primit de la părțile interesate în vederea îndeplinirii 
cerințelor proiectului, în conformitate cu termenele-limită stabilite. 

 Activitatea în calitate de reprezentant al NEXUS la reuniuni, în funcţie de necesităţi.  

 Încadrarea în bugetele aprobate, respectarea fidelă a sistemelor și procedurilor existente și identificarea 
continuă a modalităților de perfecţionare a acestora prin intermediul discuțiilor în echipă. 

 Menținerea stabilităţii și reputației Centrului NEXUS prin respectarea cerințelor legale. 

 Respectarea imaginii generale a Centrului NEXUS, inclusiv, asigurarea faptului că centrul satisface 
așteptările clienților și îşi îndreptăţeşte imaginea de brand prestabilită, inclusiv respectarea standardelor 
înalte de integritate.  

 Oferirea ajutorului voluntar, ori de câte ori este necesar, pentru a asigura succesul NEXUS Moldova și lipsa 
opiniei de genul "aceasta nu mă priveşte!". 

 Contribuirea la cultura ascultării, învățării și perfecţionării permanente. 

 Acționarea permanentă cu integritate, profesionalism și în concordanță cu misiunea și valorile NEXUS, 
precum și în conformitate cu orice cod de conduită sau directive ale IASCI și legislația țării. 

EXPERIENŢA GENERALĂ         

 Absolvent al facultăţii de administrare a afacerilor, drept, economie sau domenii similare. 

 Vorbirea fluentă a limbii române, cunoștințe de lucru a limbilor engleză și rusă sunt foarte apreciate. 
Cunoașterea limbilor italiană, spaniolă constituie un avantaj. 

 Experiența internațională de mai mulţi ani în domeniul migrației ar putea fi considerată un avantaj 
important.  

 Familiarizare cu  și abilitatea de utilizare a instrumentelor speciale în administrarea afacerilor, pachetul de 
produse software Microsoft și utilizarea sistematică a Internetului, inclusiv a mass-mediei sociale. 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  

 Minim 5 ani de experiență practică, de nivel mediu, în funcţii administrative conexe. 

 Se preconizează să contribuie cu abilități analitice, interpersonale, organizaționale și de redactare 
excelente și să manifeste o judecată independentă, sănătoasă și inteligență politică.  

 Trebuie: să posede spirit antreprenorial, să demonstreze calități de lider, având capacitatea de a conduce, 
motiva și supraveghea o echipă pentru a satisface standarde înalte de deservire, să manifeste iniţiativă şi 
atenție la detalii și monitorizare persistentă, să fie în stare să stabilească priorități și să gestioneze mai 
multe sarcini simultan, să posede abilități inovatoare de rezolvare a problemelor și de luare a deciziilor, să 
posede abilități demonstrate de reacţie adecvată la presiune, să gândească în mod creativ, să lucreze bine 
în echipă și cu o varietate largă de oameni; să prospere într-un mediu de schimbări constante: să se 
prezinte bine şi în mod profesionist; să fie convingător și diplomatic; și să se încadreze în limitele stricte ale 
unui buget. 

EXPERIENŢĂ SPECIFICĂ  

 Experiență demonstrată în consolidarea spiritului de echipă, supravegherea, motivarea și formarea unei 
echipe de profesioniști. 

 Înțelegere și experiență bună a aspectelor legate de migrație și diaspora.  

 Rezultate demonstrate în realizarea obiectivelor de business. Experiență vastă în oferirea asistenţei 
administrative.  

 Experiență de lucru într-un mediu de lansare sau într-un mediu de lucru flexibil, favorabil pentru angajaţi. 

 Experiența profesională într-un mediu internațional va fi considerată drept avantaj principal. 

  



4 

CALITĂŢILE PERSONALE necesare pentru a face parte din echipa NEXUS:    

1. Performanță înaltă: Aceasta este o echipă de performanță înaltă. Trebuie să produceţi rezultate de talie 
mondială.  

2. Motivaţie: Trebuie să fiţi pasionaţi de oportunitățile viitoare. Dar trebuie să vă mențineţi și chiar să sporiţi 
motivația dumneavoastră în lunile următoare. Se cere să aveţi curaj. Nu ne vom simți cu toții motivați și 
curajoşi tot timpul. Dar apreciem oamenii care sunt pasionați de munca noastră și motivați să înveţe în 
continuare. 

3. Perfecţionare: Schimbarea este inevitabilă, mai ales la o organizație care se află în mișcare rapidă. Trebuie 
să vă simţiţi confortabil cu schimbările și dornici de a vă perfecţiona abilitățile. Trebuie să vă perfecţionaţi 
abilitățile într-un pas cu proiectul.  

4. Onestitate și claritate: această calitate încorporează atât cerințele juridice cât și cele etice de onestitate. 
Claritatea înseamnă lipsa unor agende politice, lipsa duplicităţii, vorbirea pe la spatele altora etc. Suntem 
aşa cum ne prezentăm. 

5. Amabilitate: Există foarte multă presiune în cadrul proiectului NEXUS, iar tensiunile ar putea să crească. 
Toţi riscăm cu multe lucruri, iar beneficiarii/partenerii noștri sunt exigenți. Trebuie să fim amabili cu noi 
înşine, unul cu altul, și cu beneficiarii/partenerii noştri, chiar și atunci când suntem presaţi. Noi nu tolerăm 
rasismul, sexismul sau alte tipuri de discriminare inumane și nefondate. 

6. Internaționalism. Știţi cum să gândiţi global și să acționaţi local.  

CERINŢE FIZICE ŞI DE ALT GEN:  

Deplasări la nivel național. Program de muncă flexibil, în funcţie de necesităţi. Permis de conducere. 

SE SUBORDONEAZĂ:  

Managerului General al NEXUS  

TERMENI ŞI CONDIŢII: 

 Remunerarea depinde de nivelul de experiență 

 Contract cu onorariu special brut şi sporuri în funcţie de performanță 

 Perioadă de încercare de 100 de zile 


