
Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN) 

anunţă Concurs de selectare a unui Jurist în lucrul cu consumatorii de droguri 

injectabile în cadrul proiectului: 

„Sporirea durabilităţii financiare şi a capacităţii de implementare a 

programelor de reducere ariscurilor din republica Moldova” 

 

 

 

1 noiembrie 2013 

 

În cadrul proiectului „Sporirea durabilităţii financiare şi a capacităţii de 

implementare a programelor de reducere a riscurilor din republica Moldova”, 

susținut financiar de Fundaţia Soros-Moldova şi implementat de Uniunea pentru 

prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor, urmează a fi organizată asistența juridică a 

consumatorilor de droguri, beneficiari ai Programelor de Reducere a Riscurilor 

implementate în 24 localități ale Republicii Molodva. 

 

Jurist va fi angajat pentru o perioada de 14 luni. Asistența juridică va fi organizată o data la 

doua săptămîni în mun. Bălți la sediul Asociației Obștești “Tinerii pentru Dreptul la Viață”, 

Bălți (prima și a treia joi din lună, pe parcursul a 4 ore) și o data la două săptămîni în mun. 

Chișinău la sediul Asociației Obștești  “Pentru prezent și viitor” (a doua și a patra joi din 

lună, pe parcursul a 4 ore). Asistența juridică pentru beneficiarii din celelalte regiuni va fi 

acordată la solicitare, în baza unei agende prestabilite, care va include aditional 2-4 

deplasări per lună în regiuni a juristului (în afară de Bălți și Chișinău). 

 

Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor anunță angajarea unui jurist în 

lucrul cu utilizatorii de droguri injectabile. 

 

Obiectul concursului: 

În urma concursului, va fi selectată o persoană fizică, rezidentă a Republicii Moldova, care 

va presta servicii de asistență juridică primară, consumatorilor de droguri, beneficiari ai 

Programelor de Reducere a Riscurilor implementate în Republica Moldova. 

 

Responsabilităţi: 

 Acordarea asistenței juridice primare (consultaţii juridice) consumatorilor de 

droguri, beneficiari ai Programelor de Reducere a Riscurilor; 

 Documentarea cazurilor grave de încălcare a drepturilor omului și asistența juridică 

calificată a lor; 

 Organizarea activităților informative de grup pentru îmbunătățirea culturii juridice 

a consumatorilor de droguri, beneficiari ai Programelor de Reducere a Riscurilor; 

 Deplasarea la necesitate în regiuni pentru oferirea asistenței juridice primare și 

organizarea activităților informative în grup; 

 Pledoarie și suport oferit UORN în promovarea drepturilor grupului țintă și a 

intereselor Programelor de Reducere a Riscurilor; 



 Elaborarea raportului de activitate conform cerințelor înaintate. 

 

Prestaţia juristului va fi monitorizată, coordonată şi evaluată de către Directorul de proiect 

„Sporirea durabilităţii financiare şi a capacităţii de implementare a programelor de 

reducere a riscurilor din republica Moldova”. 

 

Calificare şi experienţă necesară: 

Candidaţii trebuie să posede: 

 Studii superioare în domeniul juridic; 

 Experienţă de minim 3 ani în acordarea asistenței juridice grupurilor cu risc 

sporit de infectare cu HIV; 

 Experienţă de lucru cu organizaţii neguvernamentale;  

 Cunoaşterea limbii române și a limbii ruse; 

 Resurse de timp pentru deplasarea săptămînală în regiuni în scopul oferirii 

asistenței juridice. 

 Mijloc de transport propriu pentru efectuarea deplasărilor în regiuni.  

 

Dosarele complete de participare la concurs trebuie să conţină: 

1. CV-ul, cu specificarea experienţei în domeniul solicitat;  

2. Scrisori de referinţă de la cel puţin 2 persoane juridice, care au beneficiat de 

servicii de asistență juridică.  

 

Termenul limită de prezentare a dosarelor pentru participarea la concurs - 20 

noiembrie 2013 

 

Modalitatea de participare la concurs: 

Persoanele interesate pot trimite dosarele complete la adresa de e-mail: 

protineret@yahoo.com pînă la data de 20  noiembrie  2013, ora 13.00, cu menţiunea „Jurist 

în lucrul cu consumatorii de droguri”. 

 

Pentru informaţii suplimentare: 

Ala Iațco, Director de Proiect, Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor, tel: 

0 231 61472, e-mail: protineret@yahoo.com 
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TERMENI DE REFERINŢĂ 

 

 privind selectarea prin concurs deschis a unui jurist care va oferi asistenţă juridică 

primară  consumatorilor de droguri, beneficiari ai programelor de reducere a riscurilor 

implementate în Republica Moldova 

 

 

I. Informaţii generale despre proiect: 

 

Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor, cu suportul financiar al Fundaţiei 

Soros Moldova, lansează implementarea proiectului „Sporirea durabilităţii financiare şi 

a capacităţii de implementare a programelor de reducere a riscurilor din republica 

Moldova”. Scopul proiectului este sporirea calităţii şi sustenabilităţii Programelor de 

Reducere a Riscurilor implementate în RM, prin fortificarea poziţiei lor la nivel naţional şi 

local. 

În cadrul acestui proiect, urmează a fi organizată asistența juridică primară a 

consumatorilor de droguri, beneficiari ai Programelor de Reducere a Riscurilor 

implementate în 24 localități ale Republicii Molodva. 

Juristul va fi angajat pentru o perioada de 14 luni. Asistența juridică va fi organizată o data 

la doua săptămîni în mun. Bălți la sediul Asociației Obștești “Tinerii pentru Dreptul la 

Viață”, Bălți (prima și a treia joi din lună, pe parcursul a 4 ore), și o data la două săptămîni 

în mun. Chișinău la sediul Asociației Obștești  “Pentru prezent și viitor” (a doua și a patra 

joi din lună, pe parcursul a 4 ore). Asistența juridică pentru beneficiarii din celelalte regiuni 

va fi acordată la solicitare, în baza unei agende prestabilite, care va include aditional 2-4 

deplasări per lună în regiuni a juristului (în afară de Bălți și Chișinău). 

 

II. Obiectivul serviciilor: 

- Asigurarea asistenţei juridice primare beneficiarilor programelor de reducere a 

riscurilor  (consumatori de droguri injectabile). 

 

III. Responsabilităţile  juristului: 

- Acordarea asistenței juridice primare (consultaţii juridice) consumatorilor de 

droguri, beneficiari ai Programelor de Reducere a Riscurilor; 

- Documentarea cazurilor grave de încălcare a drepturilor omului și asistența 

juridică calificată a lor; 

- Organizarea activităților informative de grup pentru îmbunătățirea culturii 

juridice a consumatorilor de droguri, beneficiari ai Programelor de Reducere a 

Riscurilor; 

- Deplasarea la necesitate în regiuni pentru oferirea consultaţiilor  juridice 

individuale și organizarea activităților informative în grup; 

- Pledoarie și suport oferit UORN în promovarea drepturilor grupului țintă și a 

intereselor Programelor de Reducere a Riscurilor; 

- Elaborarea raportului de activitate conform cerințelor înaintate. 

 

IV. Responsabilităţile Uniunii pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor: 



- Asigurarea accesului juristului către beneficiarii programelor de reducere a 

riscurilor; 

- Asigurarea cheltuielilor de transport necesare pentru deplasarea în regiuni; 

- Asigurarea cheltuielilor de telefonie mobile. 

 

V. Rezultate/produse aşteptate: 

1. Asistenţă juridică primară specializată acordată în mod regulat beneficiarilor 

programelor de reducere a riscurilor – promovarea şi protecţia drepturilor 

grupului de beneficiari; 

2. Rapoarte lunare de activitate privind asistenţa juridică acordată. 

 

VI. Perioada de executare a contractului: 1 decembrie 2013 – 30 ianuarie 

2015 

 

VII. Calificări: 

- Studii superioare în domeniul juridic; 

- Experienţă de minim 3 ani în acordarea asistenței juridice grupurilor cu risc 

sporit de infectare cu HIV; 

- Experienţă de lucru cu organizaţii neguvernamentale;  

- Cunoaşterea limbii române și a limbii ruse; 

 

VIII. Criteriile de evaluare: 

Evaluarea canditaţilor va fi efectuată în conformitate cu criteriile de mai jos şi cu 

punctajul maxim posibil pentru fiecare criteriu: 

 

Nr. CRITERII PUNCTAJ 

MAXIM 

POSIBIL 

1.  Studii superioare în domeniul juridic; 30 puncte 

2.  Experienţă în acordarea asistenței juridice grupurilor cu 

risc sporit de infectare cu HIV; Experienţă de lucru cu 

organizaţii neguvernamentale; 

40 puncte 

3.  Cunoaşterea limbii române și a limbii ruse; 30 puncte 

 Punctaj maxim total 100 

 

IX. Selectarea juristului: 

Candidatul care va obţine punctajul cel mai bun de evaluare va fi invitat pentru 

negocierea contractului. 

 

X. Condiţii de contractare: 

Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor va semna un contract de 

prestări servicii cu Prestatorul. Plata pentru serviciile prestate va fi efectuată lunar, 

prin transfer bancar pe contul Prestatorului, în baza raportului de activitate și a 

actului de recepție a serviciilor prestate.  


