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CONTEXT 

Contractul este solicitat ca parte integrală a proiectului „Promovarea aplicării efective a 

drepturilor omului față de persoanele cu dizabilități mentale în vederea protecției drepturilor 

acestora”, implementat de IDOM cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la București, 

precum și cu suportului financiar oferit prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și 

Cooperare Internațională (Sida) în cadrul programului Core–Support. 

Raportorul special al Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilități a declarat că în 

societatea moldovenească prevalează modelul medical de abordare a persoanelor cu dizabilității 

și că aceasta se concentrează pe definirea defecțiunii unei persoane și pe separarea celor 

"sănătoși" sau "normali" de cei care sunt "necorespunzători" – drept urmare excluderea, 

segregarea și intervențiile forțate. Una dintre preocupările principale indicate este situația 

persoanelor care trăiesc în așa-numitele "instituții rezidențiale psihoneurologice (internat). În 

acest sens, doamna Catalina Devandas Aguilar a subliniat condițiile scandaloase, severitatea și 

inumanitatea condițiilor de trai, inclusiv în instituțiile psihiatrice. 

Comitetul împotriva torturii în observațiile sale finale din 2017 către Republica Moldova și-a  

exprimat îngrijorarea de faptul că persoanele cu tulburări mentale, cu dizabilități psihosociale și 

intelectuale sunt izolate în spitale de psihiatrie și instituții rezidențiale în condiții care includ 
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alimentarea și igiena inadecvată; că mulți rezidenți ai acestor instituții sunt privați de capacitatea 

juridică; că beneficiarii sunt depravați de libertatea sa în spații închise, inclusiv în scopuri 

disciplinare; că unele persoane private de libertate sunt afectate de personalul de supraveghere 

prin exploatare sexuală și abuz; acces la sănătate limitat și că există rate ridicate de mortalitate în 

instituțiile neuropsihologice. 

În acest context, IDOM planifică efectuarea vizitelor monitorizare și evaluare a tuturor celor 6 

instituții psihoneurologice (redenumit în Centre de plasament temporar pentru persoane cu 

dizabilități) și 3 instituții psihiatrice din țară. Scopul este de a urmării evoluțiile cu privire la 

asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități, de a constata situația de fapt și de a 

sintetiza recomandări în vederea remedierii situaților de încălcări grave ale drepturilor omului.  

OBIECTIV 

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini comunitatea, autoritățile și persoanele relevante 

pentru a face posibilă colaborare în vederea contribuirii la promovarea și respectarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități mentale. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Elaborarea și prezentarea unui raport analitic privind monitorizarea și evaluarea 

respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități în instituțiile psihiatrice și 

psihoneurologice 

 participarea la ședința de orientare și planificare a activităților; 

 dezvoltarea metodologiei de monitorizare prin prisma segmentului specialității; 

 efectuarea a 9 vizite de monitorizare a câte 2ă zile pentru fiecare (6 instituții Centre de 

plasament temporar pentru persoane cu dizabilități și 3 spitale psihiatrice); 

 elaborarea rapoartelor per fiecare instituție, în total 9 rapoarte individualizate cu 

constatări și recomandări; 

 elaborarea raportului analitic de totalizare a celor 9 vizite de monitorizare; acesta va 

elucida problemele sistemice și va conține recomandări practice pentru a remedia 

situația.  

 

2. Participarea și contribuirea la realizarea unei mese rotunde cu autoritățile 

 prezentarea constatărilor și recomandărilor din raportul privind monitorizarea celor 9 

instituții, pe segmentul asigurării dreptului la sănătate; 

 participarea la dezbateri/discuții în cadrul evenimentului. 

 

3. Participarea și contribuirea la realizarea conferinței de presă 

 prezentarea în cadrul conferinței de presă a constatărilor și recomandărilor ce rezidă 

din raportul elaborat.  

 



 

 

EXPERIENŢĂ: 

- Studii universitare pe domeniile vizate: psihologie/psihiatrie/psihoterapie. Studiile de 

masterat sau careva perfecționări vor constitui un avantaj; 

- Experiență profesională recunoscută în domeniile vizate ; 

- Experiență practică în elaborarea rapoartelor sau a altor materiale analitice; 

- Experiență în domeniul monitorizării respectării drepturilor omului; 

- Abilități și experiență în prezentarea materialelor elaborate în cadrul unor întruniri, în fața 

publicului, precum și a reprezentaților mass-media. 

 

MODALITATEA DE PARTICIPARE LA CONCURS 

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

1. Scrisoarea de intenție; 

2. CV-ul ce va include 2 persoane de referințe cu date de contact; 

3. Oferta financiară. 

Notă: în cazul entităților juridice, urmează a fi depus portofoliul organizației și CV 

specialistului/expertului ce urmează nemijlocit să implementeze activitatea 

 

MĂSURI POZITIVE ÎN CADRUL CONCURSULUI 

Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, reprezentanții minorităților etnice, religioase,  

persoanele care trăiesc cu HIV, persoanele LGBT sunt încurajate să aplice la concursul pentru 

ocuparea funcției publice vacante. 

 

În formă de măsură pozitivă, în caz că doi candidații vor prezenta abilități și cunoștințe 

profesionale similare, prioritate se va acorda candidatului din grupul defavorizat în societate. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dosarele complete vor fi expediate prin email la adresa info@idom.md sau depuse la sediul 

IDOM situat în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 95 A, până în data de 15 august 2018, ora 

23:00, cu mențiunea - „Expert monitorizare și raportare IDOM”. 

Vor fi evaluate doar dosarele complete. 

Despre rezultatele concursului vor fi anunțați doar candidații selectați. 

Persoana de contact: Dumitru Russu, Tel.: +373 795 32 329 sau +373 22 838 408, Email: 

dumitru.russu@idom.md  
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