
consultant principal în Direcţia relații internaționale (pe perioadă determinată) 
 

I. Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la realizarea şi implementarea politicilor şi acțiunilor aferente integrării europene pe 
segmentul justiției și drepturilor omului; contribuirea la valorificarea relațiilor internaționale prin 
cooperarea Ministerului Justiției cu structurile și organizațiile internaționale, precum și cu autoritățile 
omoloage din alte state pe aspecte de competență instituțională. 

II. Sarcinile de bază: 

1. Elaborarea și promovarea proiectelor de tratate internaționale ce țin de competența Ministerului 

Justiției, precum și participarea la negocierea acestora; 

2. Analiza, sintetizarea și raportarea asupra angajamentelor Ministerului Justiției față de structurile 

regionale/internaționale; 

3. Avizarea proiectelor de tratate internaționale de complexitate înaltă la care Republica Moldova 

intenționează să devină parte; 

4. Examinarea demersurilor Președintelui Republicii Moldova, Prim-ministrului, Cancelariei de Stat, 

comisiilor parlamentare; 

5. Elaborarea și coordonarea implementării proiectelor de asistență externă pe segmentul justiției și/sau 

drepturilor omului; 

 
 

III. Cerinţe specifice: 

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

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.  

Cunoştinţe: 

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

- Cunoașterea domeniului dreptului internațional public, dreptului tratatelor și dreptului Uniunii 

Europene; 

- Cunoașterea procedurii de avizare a proiectelor de tratate internaționale, precum și a politicilor 

pozitive naționale și străine în domeniu; 

- Cunoaşterea limbii engleze (nivel B1); 

- 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 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 30.08.2017. 

■ 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; 

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



- Convenția de la Viena cu privire la dreptul tratatelor (nr. 1969 din 23.05.1969); 

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

mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaţionale; 

- 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; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24.03.2008 cu privire la optimizarea participării organelor 

centrale de specialitate ale administrației publice, precum și altor autorități administrative 

centrale la executarea angajamentelor asumate față de organizațiile internaționale; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 09.10.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la 

reprezentarea Republicii Moldova în organele de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului 

Europei; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 30.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de 

utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine. 

 

 


