
specialist superior, Direcţia armonizare a legislației  

 

I. Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti prin coordonarea şi monitorizarea 

procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE.  

 

Sarcinile de bază: 

1. Efectuarea expertizei de compatibilitate a proiectelor actelor normative, cu relevanţă UE, incluse în 

planurile naţionale anuale de armonizare a legislaţiei, elaborate de ministere şi alte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi celelalte autorităţi publice care au drept de 

iniţiativă legislativă în următoarele domenii: dreptul întreprinderilor, protecţia drepturilor 

consumatorului şi infrastructura calităţii;  

2. Conlucrarea cu reprezentanţii autorităţilor publice în realizarea, potrivit exigenţelor legale, a 

mecanismului naţional de armonizare a legislaţiei; 

3. Colaborarea în scopuri profesionale cu experţii organizaţiilor europene şi internaţionale în obţinerea 

asistenţei necesare pentru realizarea sarcinilor ce ţin de domeniile repartizate; 

4. Evaluarea, în caz de necesitate, a proiectelor de acte normative, elaborate de autorităţile publice, 

care nu sînt incluse în planurile naţionale anuale de armonizare a legislaţiei. 

 

III. Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, de licență în drept. 

Experienţă profesională: 6 luni de experienţă profesională în domeniul.. 

Cunoştinţe:  

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

- cunoaşterea dreptului UE; 

- posedarea limbii engleze şi/sau a limbii franceze; 

- 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. 

 

V. Bibliografia concursului: 

 Constituţia Republicii Moldova;  

 Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei;  

 

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; 

 Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale; 

 

Acte normative în domeniul serviciului public: 

 

 Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

(Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);  

 Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public 

(Monitorul Oficial nr. 74-75/243 din 11 aprilie 2008);  

 Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale; 

 Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; 

 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 de specialitate: 

  

 Hotărîrea Guvernului privind crearea Centrului de armonizare a legislaţiei, Nr. 190. din 21 

februarie 2007 (Monitorul Oficial nr. 029 din 2 martie 2007, art. 205);  

 Hotărîrea Guvernului cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia 

comunitară. Nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 (Monitorul Oficial nr. 189 din 15 decembrie 2006, 

art. 1470);  

 Hotărîrile de Guvern cu privire la aprobarea Planurilor Naţional anuale de Armonizare a 

Legislaţiei; 

 Metodologia de Armonizare a Legislaţiei în Republica Moldova 

http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=225  

 Ghid privind întocmirea Tabelelor de concordanţă 

http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=225  

 www.europa.eu - pagina oficială a Uniunii Europene;  

 www.eur-lex.europa.eu – legislaţia Uniunii Europene.  


