
consultant în Direcția relații internaționale 
 

I. Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la asigurarea realizării şi implementarea politicilor şi procedurilor moderne de integrare 
europeană; contribuirea la valorificarea relațiilor internaționale prin cooperarea Ministerului Justiției cu 
structurile și organizațiile internaționale, precum și cu autoritățile similar din alte state pe aspect de 
competență ale instituției. 

II. Sarcinile de bază: 

1. Avizarea proiectelor de tratate internaționale la care republica Moldova intenționează să devină parte; 

2.  Elaborarea și promovarea actelor în vederea semnării/ratificării/aderării/acceptării tratatelor 

internaționale în domeniul justiției și/sau drepturilor omului; 

3. Evaluarea și formularea propunerilor de cooperare bilaterală cu autoritățile similare din alte state, 

structuri internaționale, parteneri străini; 

4. Monitorizarea implementării planurilor de acțiuni ce țin de activitatea Ministerului Justiției/Direcției, 

precum și elaborarea rapoartelor în acest sens; 

5. Examinarea demersurilor autorităților publice, persoanelor juridice și petițiile cetățenilor. 

 
 

III. Cerinţe specifice: 

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

Experienţă profesională: preferabil experienţă profesională în domeniu.  

Cunoştinţe: 

- Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu; 

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

- 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 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. 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. 595-IV din  24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 442 din 17.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind 

mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaţionale; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 225 din 01.03.2006 cu privire la Comisia naţională pentru elaborarea 

rapoartelor iniţiale şi periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale la care 

Republica Moldova este parte; 



- Hotărîrea Parlamentului nr. 377 din 18.11.2004 cu privire la modul de remitere a proiectelor de 

legi spre expertizare la Consiliul Europei și de implementare a recomandărilor acestuia. 

 


