
Director adjunct al Agenției Resurse Informaționale Juridice 
 

I. Scopul general al funcției: 

Asigurarea dezvoltării sistemului integrat de informare juridică și executarea Convenției cu privire la suprimarea 
cerinței supralegalizării actelor oficiale străine. 

II. Sarcinile de bază: 

1. Monitorizarea procesului de aplicare a apostilei și legalizarea actelor oficiale ale Republicii Moldova;  

2. Monitorizarea procesului de prestare a serviciilor informaționale; 

3. Asigurarea realizării procedurilor cu privire la personal; 

4. Asigurarea reprezentării Agenției în raport cu alte autorități și instituții, atît în țară, cît și peste hotare. 

 
III.  Cerinţe specifice: 

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

Experienţă profesională: 4 ani de experiență profesională în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției 

publice. 
 

Abilități: 

- capacități de organizare și de luare a deciziilor; 

- capacități de planificare și de a acționa strategic; 

- capacități de analiză și sinteză și de găsire a unor soluții; 

- capacitatea de adaptare și implementare, autoperfecționare și valorificare a experienței dobîndite; 

- capacitate de consiliere și/sau îndrumare a colegilor, beneficiarilor; 

- spirit de echipă și capacitate de a lucra independent; 

- asigurarea calității lucrărilor executate în cadrul Agenției, respectarea procedurilor de lucru și de sistem; 

- abilități de comunicare. 

 

Cunoștințe: 

- cunoștințe de management modern; 

- cunoștințe aprofundate în utilizarea sistemelor informaționale; 

- cunoașterea legislației în domeniile de implementare ale sistemelor informaționale din sectorul justiției; 

- cunoașterea limbii române; 

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internațională, alta decît limba rusă (nivel C1); 

- calculatoare și sisteme hardware. 

 

 

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 5700 lei); 

- sporul pentru gradul de calificare; 

- sporul pentru înaltă eficiență și complexitate a muncii, care se stabilește lunar de către conducerea 

ministerului în funcție 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; 

■ Hotărîrea Guvernului nr. 644 din 10.07.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Resurse 

Informaționale Juridice. 

 

■ 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. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional; 



- Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici; 

- Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-
XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

 
 

■ 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; 

- Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație. 
 

■ Acte normative în domeniul de specialitate: 

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

- Legea nr. 92-XV din 01.04.2004 privind procedura publicării şi republicării actelor normative şi a 

rectificărilor operate în ele; 

- Legea nr. 1325 din 25.09.1997 pentru aprobarea clasificatorului general al legislației; 

- Legea nr.71 din 22.03.2007 cu privire la registre; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 210 din 26.02.2016 cu privire la Registrul garanțiilor reale mobiliare; 

- Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 30.09.1998 despre aprobarea Regulamentului privind organizarea 

activităţii de evidenţă şi sistematizare a actelor juridice; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1381 din 07.12.2006 cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al 

Republicii Moldova; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 163 din 15.02.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea 

apostilei; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 06.03.2006 cu privire la cu privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate 

ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind 

modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale. 

 

 

 

  


