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ANUNŢ SELECŢIE  

Expert drept civil 

 

I. Informaţii generale despre proiect 

Denumire proiect: „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile - Justiție pentru toți”, 

cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435 

Perioada de implementare: 07.03.2019 - 07.11.2020 

Beneficiar: Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) 

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

(POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, 

Obiectivul specific 2.3. Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în 

vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia. 

Proiectul are o valoare totală de 2.176.528 lei din care asistență financiară nerambursabilă 2.132.997,44 lei, 

iar contribuția proprie este de 43.530,56 lei.  

Scopul proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la justiție al cetățenilor, în special al grupurilor 

vulnerabile, prin activități de informare și promovare a drepturilor și serviciilor de care pot beneficia dar și 

prin îmbunatățirea calității serviciilor juridice. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Derularea unei campanii de informare în rândul cetatenilor pentru cresterea accesului la serviciile 

juridice, constientizarea drepturilor si serviciilor de care pot beneficia, pe parcursul a 15 luni, cu o 

audienta de peste 250.000 persoane, cu accent pe grupurile vulnerabile. 

2. Îmbunatatirea calitatii serviciilor juridice oferite cetatenilor prin actiuni de formare a cel putin 600 

de practicieni ai dreptului, pe parcursul a 16 luni, în domeniul protectiei juridice a drepturilor 

omului, cu accent pe grupurile vulnerabile si organizarea a 18 workshop-uri, cu peste 432 de 

participanti, pentru consolidarea capacitatii avocatilor privind acordarea asistentei juridice în 

cazurile de discriminare. 

3. Organizarea a 25 de sesiuni de informare la care vor participa cel putin 875 de persoane cu scopul de 

a îmbunatati accesul cetatenilor la justitie, cu accent pe grupurile vulnerabile. 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:  

• 1 campanie de informare cu o audienta de peste 250.000 de cetateni, cu accent pe grupuri 

vulnerabile; 

• 600 de practicieni ai dreptului care beneficiaza de activitati de dezvoltare/aprofundare cunostinte în 

domeniul protectiei juridice a drepturilor omului; 

• 18 workshop-uri organizate, la care vor participa peste 432 de avocati, pentru consolidarea 

capacitatii avocatilor privind acordarea asistentei juridice în cazurile de discriminare; 

• 25 sesiuni de informare în rândul cetatenilor cu scopul de a îmbunatati accesul cetatenilor la justitie, 

cu accent pe grupurile vulnerabile, la care vor participa peste 875 de persoane; 

• 1 Ghid privind acordarea asistentei judiciare gratuite si distribuirea acestuia catre 500 persoane; 

• Dezvoltarea unei platforme online cu resurse si informatii juridice. 

Data: 27/02/2020 
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II. Activităţi şi responsabilităţi ale expertului 
 

Activitate Responsabilităţi Livrabile 

Subactivitatea 3.2 
-  Derulare 
workshop-uri 
pentru dezvoltarea 
/aprofundarea 
cunoştinţelor în 
domeniul 
drepturilor omului 

Responsabilitati:  
• participă la elaborarea materialelor folosite în 
cadrul workshop-urilor; 
• participă la elaborarea exemplelor de bună practică 
şi a studiilor de caz; 
• participă la moderarea workshopurilor; 
• participă la elaborarea rapoartelor de analiză a 
workshopurilor; 
• participă la centralizarea propunerilor şi concluziilor 
identificate în timpul workshopurilor; 
• alte atribuţii specifice activităţii. 

Livrabile: Studii de caz; 
Exemple de bună 
practică; 
Diferite materiale cu 
informaţii despre 
proiect; 
Raport analiză 
workshopuri; 
Corespondenţa cu 
participanţii la 
workshop-uri 

Subactivitatea 4. 1 
- Dezvoltare 
platformă online 
cu resurse şi 
informaţii juridice 

Responsabilitati:  
• pregatirea materialelor si informatiilor ce vor fi 
postate pe platforma online; 
• pregatire raspunsuri avizate la intrebarile 
cetatenilor prin intermediul platformei online; 
• indrumare catre institutiile responsabile in functie 
de solicitarile si problemele utilizatorilor platformei; 
• alte atribuţii specifice activităţii. 

Livrabile: Materiale cu 
tema drepturile omului; 
Articole si opinii 
drepturile omului; 
Baze date legislatie; 
Corespondenta si 
conversatii cu 
utilizatorii platformei 
online 

Subactivitatea 4. 2 
- Derulare sesiuni 
de informare 

Responsabilitati:  
• participă la elaborarea materialelor folosite în 
cadrul sesiunilor de informare; 
• participă la elaborarea exemplelor de bună practică 
şi a studiilor de caz; 
• participă la moderarea sesiunilor de informare; 
• participă la elaborarea rapoartelor de analiză a 
sesiunilor de informare; 
• participă la centralizarea propunerilor şi concluziilor 
identificate în timpul sesiunilor; 
• alte atribuţii specifice activităţii. 

Livrabile: Studii de caz; 
Exemple de bună 
practică; 
Diferite materiale cu 
informaţii despre 
proiect; 
Raport analiză sesiuni 
informare; 
Corespondenţa cu 
participanţii la sesiuni 

Subactivitatea 4.3 
- Organizare şi 
derulare campanie 
de informare 

Responsabilitati:  
• participa la elaborarea materialelor, articolelor, 
opiniilor juridice ce vor fi folosite in cadrul campaniei 
de informare; 
• activitate de informare si cercetare, pentru 
identificare informatii relevante si actualizate din 
domeniul drepturilor omului 

Livrabile: Materiale, 
articole si opinii 
juridice 

 

III. Forma contractuală: contract civil de prestări servicii, 520 ore, până la data de 06.11.2020. 
 
 
 
IV. Cerințe minime: 

- Studii: studii juridice - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- Experiență specifică: experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul Dreptului civil; cel puțin 
2 participări în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau 
internaționale sau la proiecte similare, organizate în domeniul Dreptului civil; cel puțin 2 lucrări de 
specialitate publicate (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul Dreptului civil; 
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- Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane; 
- Persoană responsabilă și organizată; 
- Cunoștințe utilizare PC; 
- Disponibilitate pentru deplasări în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia. 

 

 
V. Documente necesare  

- CV europass, în limba română, care să ateste experienţa profesională relevantă pentru poziția vizată, 
însoțit de diplome, certificate de absolvire sau adeverințe. 

 
 
 
VI. Data limită  
Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele solicitate până la data de 05.03.2020. Acestea vor fi 

transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.  

 
Contact:  
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: asociatia.asised@gmail.com. 
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