
 

șef  Serviciu informare şi comunicare cu mass-media 

 

I. Scopul general al funcţiei:  

Contribuirea la comunicarea eficientă cu mass-media și transparența activității Ministerului Justiției, prin 

informarea operativă, veridică și completă a publicului larg. 

 

Sarcinile de bază: 

1. Asigurarea transparenţei activității Ministerului; 

2. Supravegherea accesului publicului larg la informația oficială a Ministerului; 

3. Monitorizarea și coordonarea informațiilor de interes public plasate pe pagina web oficială a Ministerului; 

4. Coordonarea elaborării şi promovării strategiilor şi planurilor de comunicare ale Ministerului; 

5. Asigurarea facilitării interacţiunii reprezentanţilor mass-media cu conducerea și personalului Ministerului 

și menținerea bunei cooperări; 

6. Elaborarea opiniilor asupra proiectelor de acte, inclusiv a proiectelor de acte normative, conform 

domeniilor de competență; 

7. Conducerea/managementul Serviciului. 

 

III. Cerinţe specifice: 

 

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe ale comunicării. 

 

Experienţă profesională: cel puţin 1 an de experienţă profesională în domeniul relevant (mass-media, comunicare, 

relații publice). 

 

Cunoştinţe:  

- cunoașterea legislaţiei în domeniu; 

- tehnici de editare (inclusiv on-line) a conținutului informațional; 

- bune practici de scriere a materialului editorial pentru difuzare și web; 

- principiile, etica, standardele jurnalismului și comunicării instituționale; 

- comunicare/lingvistică; 

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

- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet; 

- realizarea și editarea produselor multimedia (fotografii, înregistrări audio și video). 

 

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 4000 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 august 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; 
 

      Acte normative în domeniul de specialitate: 



- Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie; 

- Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare; 

- Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-

media a autorităţii administraţiei publice centrale. 

 


