
Specialist principal, Serviciul garanții reale mobiliare, dosare succesorale și testamente 

I. Scopul general al funcției: 

Contribuirea la formarea și dezvoltarea continuă a Registrului garanțiilor reale mobiliare/ 

Registrului gajului bunurilor mobile, Registrului dosarelor succesorale și a testamentelor prin 

implementarea regulilor și procedurilor de rigoare.  

II. Sarcinile de bază: 

1. Înaintarea propunerilor de modificare a cadrului normativ privind garanțiile, dosarele 

succesorale și testamente; 

2. Executarea funcțiilor de operator; 

3. Examinarea demersurilor, solicitărilor, petițiilor în domeniu de competență; 

4. Acordarea asistenței metodologice în domeniu de competenţă. 

 

III. Cerințe specifice: 

Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în drept. 

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domenii relevante. 

Cunoştinţe: 

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

- Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice; 

- Cunoaşterea limbii de stat şi ruse; 

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet. 

 

IV. Nivelul de salarizare: Salariul de funcție se stabilește conform Legii Nr. 48 din 22.03.2012 

privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici și Hotărîrii Guvernului nr.331 din 28 mai 

2012 privind salarizarea funcționarilor publici (salariul conform treptei I de salarizare- 2800 lei). 

V. Bibliografia concursului: 

- Constituţia Republicii Moldova; 

- Regulamentul cu privire la Centrul de Informații Juridice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.488 din 29.03.2008;  

 

Acte normative în domeniul serviciului public: 

 

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; 

 



Acte normative în domeniul administrației publice centrale: 

- Legea nr. 136-XII din 07.07.2017 cu privire la Guvern; 

- Legea nr. 98 din04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele 

unificate faţă de documentele de politici; 

 

 

Acte normative în domeniul de specialitate: 

- Legea nr.1453 din 08.11.2002 cu privire la notariat; 

- Legea nr.449 din 30.07.2001 cu privire la gaj; 

- Legea nr.71 din 22.03.2007 cu privire la registre; 

- Hotărîrea nr.210 din 26.02.2016 cu privire la Registrul garanțiilor reale mobiliare; 

- Hotărîrea nr.142 din 18.02.2016 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic  a Sistemului 

Informațional automatizat “Registrul garanțiilor reale mobiliare”; 

- Ordinul Ministerului Justiției nr. 38 din 03.02.2006 cu privire la crearea Registrului dosarelor 

succesorale şi a testamentelor şi aprobarea Regulamentului acestuia; 

- Legea nr.982 din 11.05.2000  privind accesul la informație. 

 

 

 


