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Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) anunță concurs de selectare a doi 

experți naționali pentru elaborarea unui raport privind evaluarea gradului de conștientizare a 

ofițerilor de poliție cu privire la respectarea drepturilor omului în vederea neadmiterii relelor 

tratamente și discriminării a persoanelor aflate în custodia poliției. 

1. Context  

Începând cu data de 1 iunie 2017, IDOM implementează Proiectul “Consolidarea capacităților 

poliției în vederea reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării persoanelor aflate în 

custodia poliției (inclusiv persoane care trăiesc cu HIV/SIDA, persoane cu dizabilități mentale, 

utilizatori de droguri și alte grupuri vulnerabile).  

2. Obiectiv 

Una dintre activitățile proiectului urmărește efectuarea unui raport bine structurat și 

argumentat care va include un sondaj în urma intervievării colaboratori de poliție 

(preponderent lucrători din cadrul izolatoarelor de detenție provizorie și serviciul escortă), 

care va avea drept scop evaluarea gradului de toleranță și acceptare a celor mai vulnerabile 

grupuri din societate. Analiza datelor statistice colectate va elucida gradul de conștientizare a 

ofițerilor de poliție cu privire la respectarea drepturilor omului în vederea neadmiterii relelor 

tratamente și discriminării persoanelor aflate în custodia poliției. 

După elaborarea raportului, experții vor participa în cadrul unei mese rotunde în vederea 

prezentării rezultatelor și concluziilor raportului, precum și informării reprezentanților 

sectorului public și societății civile din domeniu despre problemele identificate.  

IDOM va încheia cu experții selectați un contract de prestare a serviciilor pentru 20 zile 

lucrătoare. Activitatea experților va fi susținută din fondurile proiectului „Consolidarea 

capacităților poliției în vederea reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării 

persoanelor aflate în custodia poliției (inclusiv persoane care trăiesc cu HIV/SIDA, persoane 

cu dizabilități mentale, utilizatori de droguri și alte grupuri vulnerabile”). La sfârșitul 

termenului de executare a contractului, experții vor prezenta un raport de activitate în care 

vor fi descrise toate lucrările efectuate. La finele termenului de executare a contractului, 

experții vor transmite IDOM-ului versiunea finală a raportului (în limba română). 

Activitatea experților va fi monitorizată, coordonată și evaluată de către Directorul Executiv 

IDOM și de către Coordonatorul de Proiect. 



3. Calificare şi experienţă necesară  

 

Candidații selectați trebuie să posede:  

 Studii universitare în domeniul dreptului/sociologiei. Studiile de masterat în domeniile 

respective vor constitui un avantaj;  

 Cunoștințe temeinice de terminologie juridică în domeniul discriminării;  

 Experienţă profesională;  

 Experienţă în domeniul analizei actelor procedurale din perspectiva rigorilor 

Convenției Europene a Drepturilor Omului și a jurisprudenței Curții Europene a 

Drepturilor Omului;  

 Experiență de elaborare a materialelor analitice în domeniul juridic/sociologic.  

Candidații selectați trebuie să demonstreze: 

 Abilități avansate de comunicare în limba română și capacitate de expunere și scriere 

coerentă, structurată şi accesibilă în limba română, inclusiv terminologie juridică;  

 Abilități analitice;  

 Flexibilitate în relațiile cu reprezentanții IDOM și alți experți/consultanți identificați în 

cadrul proiectului.  

 

4. Modalitatea de participare la concurs 

 

Persoanele interesate sunt invitate să trimită dosarele complete care vor conține: 

 Scrisoarea de intenție în care să fie descrisă experiența anterioară și viziunea asupra 

tematicii care urmează să fie prezentată în raportul ce va fi, ulterior, elaborat; 

 CV-ul cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză și lista lucrărilor/articolelor 

publicate (inclusiv link-urile unde pot fi accesate). 

 

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Despre rezultatele concursului vor fi anunțați doar 

candidații selectați. 

 

Dosarele pot fi expediate prin e-mail la adresa director@idom.md și 

dumitru.russu@idom.md sau depuse la sediul IDOM, de pe adresa: mun. Chişinău, str. 

Mitropolit Dosoftei, 95 A, până în data de 31 septembrie curent, ora 17.00, cu mențiunea 

„Expert național, Raport Cehia.”. 

 

Persoană de contact: Dumitru Russu - Coordonator de proiect, tel./fax: 022-838-408, email: 

dumitru.russu@idom.md 
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