
 

consultant în Direcția reprezentare la CEDO 

 

I. Scopul general al funcţiei: 

Asigurarea şi contribuirea la realizarea eficientă a sarcinilor şi atribuţiilor Direcţiei reprezentare la CEDO. 

 

II. Sarcinile de bază: 

1. Elaborarea proiectelor de observaţii ale Guvernului Republicii Moldova în cauzele comunicate de 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului depuse contra Republicii Moldova, obiectul cărora face 

parte din jurisprudenţa Curţii relevantă, şi realizarea acţiunilor în vederea acordării asistenţei 

necesare Agentului Guvernamental în realizarea sarcinii de reprezentare a Guvernului Republicii 

Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 

2. Elaborarea proiectelor de acorduri de reglementare amiabilă a cauzelor contra Republicii Moldova 

notificate de CEDO, proiectelor de comentarii ale Guvernului Republicii Moldova asupra 

pretenţiilor de satisfacţie echitabilă pretinse de reclamanţi în cauzele notificate de Curtea Europeană 

Guvernului Republicii Moldova, obiectul cărora face parte din jurisprudenţa Curţii relevantă; 

3. Elaborarea opiniilor în ceea ce privește compatibilitatea legislației naționale și proiectelor actelor 

normative cu prevederile Convenției și cu jurisprudența Curții Europene; 

4. Identificarea lacunelor admise în cauzele comunicate de către Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului în care Republica Moldova are calitatea de pîrît şi elaborarea proiectului notificării în 

numele Agentului Guvernamental a autorităţilor naţionale de resort în vederea evitării noilor 

încălcări ale prevederilor Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale; 

5. Traducerea și redactarea  în limba de stat a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene în cauze 

îndreptate împotriva Republicii Moldova și asigurarea traducerea unor hotărîri sau decizii ale Curții 

Europene în cauze îndreptate împotriva unui alt stat, ori a unui rezumat al acestora, după caz.  

 

III. Cerinţe specifice: 

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

Experienţă profesională: preferabil experienţă profesională în domeniu. 

Cunoştinţe:  

- Cunoaşterea Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; 

- Cunoaşterea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului; 

- Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniu; 

- Cunoaşterea limbii de stat şi a unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); 

- 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. 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. 

 

      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: 

- Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi   protocoalele 

adiţionale la aceasta;  



- Legea nr. 151 din 30.07.2015 cu privire la Agentul guvernamental; 

- Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu modificările ulterioare, în redacţia din 1 

ianuarie 2016; 

- Ghid practic cu privire la admisibilitate; 

- Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comisiei Europene a Drepturilor Omului;  

- Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale agent guvernamental. 

 


