
șef Direcție analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 
 

I. Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la eficientizarea activității Ministerului Justiției prin asigurarea coordonării activității de 
elaborare și examinare multilaterală a impactului politicilor elaborate. Asigurarea interacțiunii procesului 
de elaborare a politicilor cu cel bugetar. Consolidarea capacităților de planificare strategică, analiză, 
monitorizare și evaluarea a politicilor și asigurarea concordanței acestor politici cu concepțiile, 

strategiile, programele și planurile naționale. 

II. Sarcinile de bază: 

1. Coordonarea activităţii de elaborare a politicilor sectoriale, intersectoriale și naționale, prin 

consolidarea capacităților de planificare strategică, analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, 

asigurînd interacțiunea procesului de elaborare a politicilor publice cu procesul bugetar; 

2. Examinarea rezultatelor evaluării impactului politicilor publice elaborate de Minister, precum și 

de autoritățile administrative din subordine; 

3. Coordonarea creării şi gestionării bazei de date necesară pentru analiza, monitorizarea, evaluarea 

şi raportarea asupra documentelor de politici publice; 

4. Coordonarea procesului de elaborare a documentelor de politici în domeniul justiției; 

5. Formularea propunerilor de ajustare şi actualizare a documentelor de politici publice existente şi 

inițierea unor politici publice noi,  în baza rezultatelor obținute în urma evaluării implementării 

documentelor de politici publice sectoriale, intersectoriale şi naționale; 

6. Coordonarea analizei şi avizării proiectelor de documente de politici publice, ale altor acte 

normative şi a documentelor care conțin rezultatele evaluării impactului monitorizării şi evaluării 

politicilor publice elaborate de autoritățile administrative din subordinea Ministerului, precum și 

de alte autorități publice; 

7. Conducerea/managementul direcției. 

 
 

8.  

III. Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul dreptului, și/sau 

administrației publice, și/sau economiei, și/sau relațiilor internaționale, și/sau științe politice.  

Experienţă profesională: 4 ani de experienţă profesională în domeniu.  

Cunoştinţe: 

- Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu; 

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); 

- Cunoaşterea limbii de stat; 

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

 

IV. Nivelul de salarizare. Salariul funcționarului public este constituit din: 

- salariul de funcție stabilit conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a 

funcţionarilor publici (salariul de funcție conform treptei I de salarizare constituie 5400 lei); 

- sporul pentru gradul de calificare; 

- sporul pentru înaltă eficiență și complexitate a muncii, care se stabilește lunar de către conducerea 

ministerului în dependență de rezultatele obținute în activitate. Mărimea acestui spor nu poate depăși 100 

% din salariul de funcție al funcționarului public.  

V. Bibliografia concursului: 
 

■ Constituţia Republicii Moldova; 

■ Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 30.08.2017. 

■ 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 şi a intereselor personale; 

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

- Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității. 
 

■ Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale: 

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



- Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate. 
 

■ Acte normative în domeniul de specialitate: 

- Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparența în procesul decizional; 

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

unificate faţă de documentele de politici; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la cu privire la mecanismul de consultare 

publică cu societatea civilă în procesul decizional; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 168 din 09.03.2010  cu privire la unitatea de analiză, monitorizare şi 

evaluare a politicilor publice din cadrul organului central de specialitate al administraţiei publice; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de 

acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova Uniunea Europeană în 

perioada 2017–2019; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 30.07.2016 сu privire la aprobarea Planului de acţiuni  

al Guvernului pentru anii 2016-2018; 

- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului 

metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului. 

 

 

 


