
specialist superior în Secția evidență a legislației și documentare  

 

I. Scopul general al funcţiei:  

Contribuirea la dezvoltarea sistemului de stat al informaţiei juridice şi asigurarea evidenţei, sistematizării şi 

codificării legislaţiei. 

 

II. Sarcinile de bază: 

1. Asigurarea dezvoltării sistemului de stat al informaţiei juridice; 

2 Asigurarea republicării actelor normative; 

      3.   Ţinerea în stare de control a hotărîrilor  Curţii Constituţionale;  

4.   Examinarea demersurilor autorităţilor publice,  persoanelor juridice şi fizice. 

 

III. Cerinţe specifice: 

 

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

Experienţă profesională: cel puțin 6 luni de experienţă profesională în domeniu. 

Cunoştinţe:  

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

- Cunoaşterea limbii de stat; 

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, 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: 

- Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative; 

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

administraţiei publice centrale şi locale; 

- Legea nr. 92-XV din 01.04.2004 privind procedura publicării şi republicării actelor normative şi a 

rectificărilor operate în ele; 

- Legea nr. 1325 din 25.09.1997 pentru aprobarea clasificatorului general al legislației; 

- Legea nr. 173-XIII din 06.07.1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale; 

- Hotărîrea Parlamentului nr. 174 din 06.07.1994 privind asigurarea editării Monitorului Oficial al 

Republicii Moldova;  

- Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 30.09.1998 despre aprobarea Regulamentului privind organizarea 

activităţii de evidenţă şi sistematizare a actelor juridice; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1381 din 07.12.2006 cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al 

Republicii Moldova; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1104 din 28.11.1997 cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice și 

înregistrării de stat a actelor normative departamentale. 


