
Șef adjunct, Direcția contencios 
 

I. Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la realizarea sarcinilor Ministerului Justiției în domeniul coordonării și monitorizării 
procesului de reprezentare a intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj 
naționale și internaționale. 

II. Sarcinile de bază: 

1. Monitorizarea procesului de reprezentare a intereselor statului în instanțele judecătorești străine 

și în instituţiile de arbitraj internaționale;  

2. Coordonarea procesului de elaborare a proiectelor de acte normative necesare pentru 

eficientizarea activității de protecție și reprezentare a intereselor statului în instanțele 

judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale; 

3. Coordonarea procesului de elaborare a opiniilor asupra proiectelor de acte normative în domeniul 

de competență; 

4. Acordarea asistenţei metodologice în domeniu şi promovarea politicilor privind reprezentarea 

eficientă a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi 

internaţionale;  

5. Reprezentarea intereselor statului în instanţele de judecată şi în instituţiile de arbitraj naţionale în 

litigiile în care Ministerul este parte a procesului; 

6. Ținerea lucrărilor de secretariat ale Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor 

intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine şi în instituţiile de arbitraj internaţionale; 

7. Coordonarea procesului de elaborare a rapoartelor trimestriale şi anuale de monitorizare a 

procesului de reprezentare a intereselor statului în instanțele judecătoreşti şi în instituţiile de 

arbitraj naţionale şi internaţionale şi înaintarea propunerilor privind îmbunătățirea cadrului legal 

în domeniu. 

 
 

1.  

III. Cerinţe specifice: 

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

Experienţă profesională: 4 ani de experienţă profesională în domeniu.  

Cunoştinţe: 

- Cunoașterea legislației în domeniu; 

- Cunoaşterea limbii engleze (nivel B2); 

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

 

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 5100 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: 

- Codul de procedură civilă al Republicii Moldova; 
- Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000; 
- Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen 
rezonabil a hotărîrii judecătoreşti; 

- Legea nr. 1545 din 25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile 
ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti; 

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

- Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12.10.2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în 
instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale. 
 

 


