
specialist principal în Direcția contencios 

I. Scopul general al funcţiei:  

Contribuirea la realizarea sarcinilor Ministerului Justiţiei în domeniul coordonării şi monitorizării procesului 

de reprezentare a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi 

internaţionale. 

 

II. Sarcinile de bază: 

1. Coordonarea activităţii de reprezentare şi acordarea asistenţei metodologice autorităţilor care 

reprezintă interesele statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale; 

2. Asigurarea reprezentării statului în instanţele judecătoreşti în acţiunile de reparare a prejudiciului 

cauzat prin încălcarea dreptului la judecare în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea 

în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti; 

3. Asigurarea reprezentării statului în  instanţele judecătoreşti în acţiunile de reparare a prejudiciului 

cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor 

judecătoreşti; 

4. Soluţionarea solicitărilor adresate Ministerului Justiţiei privind repararea prejudiciului cauzat prin 

acţiunile ilicite a organelor de drept; 

5. Înaintarea propunerilor privind îmbunătăţirea cadrului legal în domeniu şi întreprinderea măsurilor în 

vederea stabilirii posibilităţii recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin acţiunile sau 

inacţiunile persoanelor din cadrul organelor de drept. 

 

III. Cerinţe specifice: 

 

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

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu. 

Cunoştinţe:  

- Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu; 

- Cunoaşterea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului; 

- 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 - 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: 

- Legea nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ;  

- Codul de procedură civilă al Republicii Moldova; 

- Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a 

hotărîrii judecătoreşti; 

- Legea nr. 1545 din 25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite 

ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12.10.2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în 

instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale. 


