
IDOM anunță concurs deschis pentru selectarea a trei experți naționali din 
domeniile juridic sau medical 

Data publicării: 25 august 2017 

Începînd cu data de 1 martie 2017, IDOM implementează Proiectul „Consolidarea 
capacităților persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanelor cu dizabilități mintale și 
victimelor malpraxisului medical din Republica Moldova cu instumentele necesare pentru 
protecția și apărarea drepturilor omului”, finanațat de FHI și USAID.  

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea politicilor și a cunoștințelor reprezentanților 
sectorului public, societății civile și a beneficiarilor din domeniile vizate cu abilitățile 
necesare privind protecția drepturilor omului. 

În vederea analizei legislației naționale prin prisma drepturilor omului cu privire la 

persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanele cu dizabilități mintale, IDOM anunță 
concurs deschis pentru selectarea a trei experți naționali din domeniile juridic sau medical. 

Misiunea experților selectați va cuprinde următoarele activități: 

1. Evidențierea prevederilor legislației naționale cu privire la persoanele cu statut HIV pozitiv 

și persoanele cu dizabilități mintale din Republica Moldova, care ar putea duce la încălcarea 

drepturilor omului; 

2. Participarea și coordonarea în cadrul meselor rotunde cu reprezentanții autorităților 

publice și ai sectorului neguvernamental, a discuțiilor și dezbaterilor cu privire la problemele 

depistate în legislația națională; 

3. Analiza prin prisma drepturilor omului a legislației naționale selectate și propunerea 

recomandărilor cu privire la soluționarea problemelor existente; 

4. Prezentarea rezultatelor în cadrul unei mese rotunde, al unei Conferințe Nationale și al 

unei conferințe de presă; 

4. Alte servicii relevante cerințelor stipulate în propunerea de proiect cu privire la realizarea 

activităților menționate.  

În scopul îndeplinirii atribuțiilor, experții desemnați vor participa la întruniri și focus-
grupuri la care vor fi invitați și specialiști din diverse domenii (medical, juridic, asistență 
socială, sociologie, psihologie și drepturile omului). 

Cerințele față de experți: 

http://www.civic.md/angajari/38634-idom-anunta-concurs-de-selectare-a-expertilor-in-cadrul-proiectului-consolidarea-capacitatilor-persoanelor-care-traiesc-cu-hiv-sida-persoanelor-cu-dizabilitati-mintale-si-victimelor-malpraxisului-medical-din-republica-moldova-cu-instumentele-necesare-pent.html
http://www.civic.md/angajari/38634-idom-anunta-concurs-de-selectare-a-expertilor-in-cadrul-proiectului-consolidarea-capacitatilor-persoanelor-care-traiesc-cu-hiv-sida-persoanelor-cu-dizabilitati-mintale-si-victimelor-malpraxisului-medical-din-republica-moldova-cu-instumentele-necesare-pent.html


- Studii superioare juridice, medicale, sau care au tangență cu domeniul respectării 
drepturilor pecientului și drepturile omului; 
- Experiență anterioară în analiza legislației naționale prin prisma drepturilor omului 

sau altor documente de cercetare în domeniile relevante proiectului; 
- Aptitudini de comunicare în fața publicului larg și a reprezentanților mass-media; 
- Experiență de coordonare a grupurilor de lucru în domeniile relevante proiectului. 

Persoanele interesate vor expedia, pînă la data de 30.08.2017, un CV și o Scrisoare de 
motivație cu descrierea experienței anterioare și a viziunii asupra tematicii abordate, la 
adresa de email director@idom.md și radubobeica@yahoo.com .  

Doar persoanele selectate vor fi anunțate despre data și ora interviului.  
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