
 

 

specialist superior în Direcția apostilă  

I. Scopul general al funcţiei: 

Asigurarea implementării actelor normative naţionale şi internaţionale care reglementează modul de aplicare 

a apostilei. 

 

II. Sarcinile de bază: 
1. Primirea cererilor privind aplicarea e-apostilei; 

2. Înregistrarea actelor oficiale supuse apostilării în fişierul electronic „E-apostila”;  

3. Eliberarea extrasului de pe e-apostila; 

4. Supralegalizarea actelor ce urmează a fi prezentate pe teritoriul statelor care nu sînt parte la 

Convenția de la Haga la 5 octombrie 1961; 

5. Actualizarea informaţiei privind specimenele semnăturilor persoanelor oficiale şi amprenta 

ştampilelor organelor abilitate care nu fac parte la Convenția cu privire la suprimarea cerinţei 

supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961. 

 

III. Cunoştinţe:  

 

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

Experienţă profesională: 6 luni de experienţă profesională în domeniu. 

Cunoştinţe:  

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

- Cunoaşterea limbii de stat; 

- 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 - 2800 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: 

- Convenţia de la Haga din 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor 

oficiale străine; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 163 din 15.02.2007 cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei 

şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei. 

 

 


