
consultant  în Direcţia elaborare acte normative (pe perioadă determinată) 
 

I. Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la ameliorarea şi eficientizarea cadrului legislativ naţional prin elaborarea proiectelor 
actelor legislative şi a altor acte normative, acordarea asistenţei autorităţilor publice privind elaborarea 
proiectelor de acte normative. 
 

II. Sarcinile de bază: 

1. Elaborarea proiectelor actelor normative de complexitate medie în domeniul drepturilor omului, 

justiţiei și cel conex justiției; 

2. Participarea în grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte normative;  

3. Participarea la definitivarea proiectelor elaborate la toate etapele creației legislative; 

4. Examinarea demersurilor autorităţilor publice, persoanelor juridice și petiţiilor cetăţenilor. 

III. Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept.  

Experienţă profesională: preferabil experienţă profesională în domeniu.  

Cunoştinţe: 

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); 

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Power Point, Internet navigator. 

 

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 3400 

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. 82 din 25.05.2017 integrității; 

- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; 
- Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional. 

 

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; 
- 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: 

- Codul civil al Republicii Moldova; 
- Codul penal al Republicii Moldova; 
- Codul de procedură civilă al Republicii Moldova; 
- Codul de procedură penală al Republicii Moldova; 

- Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; 

- Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006 privind expertiza coruptibilităţii proiectelor de acte 
legislative. 


