
            
 
 
 
 

 
Anunţ de recrutare 

 

Centrul de Resurse Juridice, Liga Română pentru Sănătate Mintală anunţă 
deschiderea procedurii de recrutare a 2 monitori (part-time) pentru completarea 
echipelor de monitori ai respectării drepturilor omului în cadrul proiectului 
„Dezvoltarea şi aplicarea mecanismelor de monitorizare a acţiunilor guvernului 
în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale din 
instituţiile medicale şi de asistenţă socială din România”, finanţat de UE prin 
Programul Phare, Componenta 2 – Democraţie, protecţia mediului, protecţia 
consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă. 
Proiectul se va desfasura în perioda decembrie 2008- septembrie 2009. 

Tipul de experţi necesari pentru completarea echipei de monitori: 

a. 1 expert absolvent de studii superioare în domeniul psiho-socio-pedagogic 
b. 1 expert absolvent de studii juridice  

 
Aceşti experţi vor face parte din echipa de monitori care va avea responsabilitatea de a 
observa modul în care sunt respectate drepturile omului în instituţiile publice pentru 
persoanele cu dizabilităţi mintale din România (spitale şi secţii de psihiatrie, centre de 
recuperare şi reabilitare neuropsihică, centre de plasament).  Monitorii vor  lucra într-o 
echipă formată din câte două persoane (un jurist şi un expert psiho/asistenţă socială).  
 
În cadrul proiectului, monitorii vor avea următoarele atribuţii: 

- pregătirea vizitelor de monitorizare şi reevaluare (analiza informaţiilor); 
- realizarea vizitelor de monitorizare (3 vizite/echipă); 
- realizarea vizitelor de reevaluare (3 vizite/echipă); 
- realizarea rapoartelor de monitorizare/reevaluare si trimiterea acestora catre 

coordonatoarea de proiect; 
- participarea la seminariile de informare (2 seminarii), mesele rotunde şi 

conferinţa finală organizate în cadrul proiectului; 
- informarea coordonatoarei de proiect cu privire la modificările sau problemele 

care pot apărea pe parcursul vizitelor de monitorizare şi de reevaluare. 
 
Criterii de eligibilitate obligatorii:: 

- disponibilitatea realizării vizitelor de monitorizare neanunţate în instituţiile de 
profil din regiunea de Sud Est şi Nord Est a României; 

- studii superioare în domeniul psiho-social sau ştiinţe juridice; 
- deschidere pentru aplicarea principiilor de drepturile omului; 
- muncă în echipă; 

 
 
 



            
 
 
 
Constituie un avantaj cunoaşterea sistemului public de sănătate mintală şi 
asistenţă socială. 
 
Monitorii selectaţi trebuie să confirme disponibilitatea de participare la o primă sesiune 
de pregătire a echipei de proiect, în a doua jumătate a lunii ianuarie 2009. Participarea 
la această sesiune, ca şi la celelalte activităţi ce vor fi stabilite in proiect, este 
obligatorie. 
 
Recrutarea va fi coordonată de către un comitet de selecţie alcătuit din reprezentanţi ai 
celor 3 organizaţii, pe baza CV-ului şi a scrisorii de intenţie înaintate de către 
candidaţi. Cei selectaţi vor participa ulterior la un interviu telefonic realizat în baza unui 
chestionar pentru verificarea cunoştinţelor şi evaluarea ataşamentului faţă de 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi mintale. 
 
Aplicaţiile vor trebui trimise până pe data de 17 ianuarie 2009 orele 12.00 la Centrul 
de Resurse Juridice, e-mail jobs@crj.ro sau gpascu@crj.ro sau pe fax la nr. 021 
212.05.19, în atenţia: Manager de program Georgiana Pascu, specificând la Subiectul 
mesajului: “Pentru Programul Pledoarie pentru Demnitate”.  
 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să luaţi legătura cu: 
Georgiana Pascu, Manager de program, tel. +40 21 212 06 90, e-mail: gpascu@crj.ro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi 
cfcu.PHARE@mfinante.ro  
 
 

 
Proiect finanţat de 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 
ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a 
durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare 
durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea 
Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi 
popoarele de dincolo de graniţele ei. 
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