
Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi 

 

Proiectul “Prevenirea infecţiei HIV și ITS în mediul UDI în mun. Bălţi, or. Ungheni şi or. Făleşti în 
baza Strategiei Reducerea Riscurilor" 

susţinut financiar de Fundaţia Soros Moldova 

____________________________________________________________________ 

 

 

Termeni de referinţă  

coordonator pentru regiunea Făleşti  

Data lansării concursului: 22 ianuarie 2013 

Asociaţia Obştească „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” (TDV), Bălţi anunţă concurs pentru poziţia de 
coordonator pentru regiunea Făleşti a proiectului „Prevenirea infecţiei HIV și ITS în mediul UDI în 
mun. Bălţi, or. Ungheni şi or. Făleşti în baza Strategiei Reducerea Riscurilor" pentru perioada 
februarie - decembrie 2013. 

Responsabilităţi specifice:  

 asistenţă în implementarea activităţilor proiectului în or. Făleşti, coordonare; 

 monitorizarea şi evaluarea activităţilor proiectului în or. Făleşti; 

 dezvoltarea relaţiilor de colaborare, în contextul implementării proiectului, cu administraţia 
publică locală, serviciile de asistenţă socială, asistenţă medicală şi ocrotire a sănătăţii 
publice; 

 colaborarea cu unitatea de implementare a proiectului, Asociaţia «Tinerii pentru Dreptul la 
Viaţă», Bălţi şi instituţia finanţatoare 

 asigurarea aplicării strategiilor şi intervenţiilor de sporire a implicării noilor beneficiari şi 
menţinerii beneficiarilor permanenţi; 

 asigurarea mediatizării activităţilor proiectului; 

 asigurarea completării regulate a bazei de date “Identificatorul unic”; 

 realizarea raportărilor şi evaluărilor lunare; 

 respectarea aplicării Regulamentului de funcţionare a Programelor de Reducere a 
Riscurilor. 

Condiţii de participare la concurs: 
• experienţă în domeniul Sănătăţii Publice cel puţin 3 ani. Experienţa în domeniul prevenirii 

HIV şi Reducerea Riscurilor va constitui un avantaj; 
• Cunoaşterea limbii române şi a limbii ruse; 
• Abilităţi în compilarea rapoartelor narative asupra activităţii desfăşurate; 

• Abilitatea de a lucra în mod independent şi în echipă 

• Disponibilitate de timp si resurse in vederea realizarii sarcinii respective  

• Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet 

 



 

Criterii de evaluare 

 
CRITERII analiza a CV-urilor 

PUNCTAJ MAXIM 
POSIBIL 

 
Experienţă în domeniul Sănătăţii Publice, experienţa în domeniul prevenirii 
HIV şi Reducerea Riscurilor  

40 puncte 

 Abilităţi în compilarea rapoartelor narative asupra activităţii desfăşurate; 20 puncte 

 Disponibilitate de timp si resurse in vederea realizarii sarcinii respective 20 puncte 

 
Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, 

Internet 
20 puncte 

1.  total 100 puncte 

 
 
Condiţii privind remunerea: persoana selectată pentru această pozitie va fi remunerată conform 
bugetului proiectului aprobat de către instituţia finanţatoare. La etapa de preselecţie vor fi 
anunţate şi negociate aceste conditii in detalii. 
 

Selectarea prestatorului : Candidații care vor obţine punctajul cel mai bun de evaluare va fi invitat 
pentru negocierea contractului. 

Persoanele interesate vor prezenta Curriculum Vitae (CV) actualizat şi o scrisoare de intenţie, 
motivînd interesul pentru această poziţie, la adresa electronică protineret@yahoo.com nu mai 
tîrziu de 5 februarie 2013, ora 17.00. 

Detalii suplimentare la telefon 079571441 sau 0231 61472.  

Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate şi anunţate despre data şi locul 
interviului.  

mailto:protineret@yahoo.com

