
specialist principal în Secția notariat 

 

I. Scopul general al funcţiei:  

Realizarea sarcinilor Ministerului Justiţiei în domeniul organizării activităţii notariale. 

 

II. Sarcinile de bază: 

1. Asigurarea admiterii la activitatea notarială; 

2. Ţinerea Registrului de stat al notarilor; 

3. Generalizarea dărilor de seamă a activităţii notariale; 

4. Asigurarea secretariatului Comisiei de licenţiere a activităţii notariale; 

5. Asigurarea lucrărilor de secretariat în cadrul secţiei notariat. 

 

III. Cerinţe specifice: 

 

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

Experienţă profesională: 1 ani de experienţă profesională în domeniu. 

Cunoştinţe:  

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

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

 

IV. Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie se stabileşte conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind 

sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind 

salarizarea funcţionarilor publici (salariul conform treptei I de salarizare - 3400 lei). 

 

V.  Bibliografia concursului: 

 Constituţia Republicii Moldova; 

 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012. 

 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 și a intereselor personale; 

- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare. 

 

 Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale: 

- Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern; 

- Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate. 

 

 Acte normative în domeniul de specialitate: 

- Codul civil al Republicii Moldova; 

- Legea nr.69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor; 

- Legea nr. 190 din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului; 

- Legea nr. 449 din 30.07.2001 cu privire la gaj; 

- Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.2008; 

- Hotărîrea Guvernului nr.210 din 26 februarie 2016 cu privire la Regulamentul garanțiilor reale 

mobiliare; 

- Ordinul Ministrului Justiției nr. 95 din 28.02.2008 privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale;   

- Ordinul Ministrului Justiției nr. 38 din 03.02.2006 cu privire la crearea Registrului dosarelor 

succesorale şi a testamentelor şi aprobarea Regulamentului acestuia;  

- Ordinul ministrului justiției nr. 394 din 29.09.2005 cu privire la aprobarea girurilor de autentificare  

şi a certificatelor notariale; 

- Hotărîrile Curții Constituționale referitoare la legislația ce reglementează activitatea notarială. 


