
 

 

Anunţ privind organizarea concursului de selectare  

în cadrul Ministerului Justiţiei a unor consultanţi  

 pentru elaborarea studiului privind criteriile de accedere în profesie 

 (notar, avocat, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, interpret 

şi traducător, expert judiciar) 

 
 

1. Selectarea candidaţilor la funcţiile de consultant, pentru elaborare a studiului privind 

criteriile de accedere în profesie (notar, avocat, executor judecătoresc, administrator autorizat, 

mediator, interpret şi traducător, expert judiciar), şi anume: 

A) a 1 (unui) consultant – pentru profesia de administrator autorizat; 

B) a 1 (unui) consultant – pentru profesia de interpret şi traducător; 

C) a 1 (unui) consultant – pentru profesia de profesie avocat; 

D) a 1 (unui) consultant – pentru profesia de mediator; 

E) a 1 (unui) consultant – pentru profesia de expert judiciar; 

F) a 1 (unui) consultant – pentru profesia de executor judecătoresc; 

G) a 1 (unui) consultant – pentru profesia de notar. 

 

 

2. Scopul general al funcţiei de consultant:  

Obiectivul acestei activități constă în cercetarea și întocmirea unui studiu privind criteriile de 

accedere în profesia de notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar, mediator, administrator 

autorizat și traducător/interpret autorizat, cu recomandări pentru consolidarea capacităților 

profesionale ale acestor practicieni prin perfecționarea criteriilor de accedere. 
 

Activitatea consultantului va consta în: cercetarea criteriilor şi modului de accedere în profesie, 

inclusiv sub aspect comparativ cu legislaţia altor ţări, întocmirea unui studiu pe profesiile în care este 

selectat drept consultant conform modelului prezentat de Ministerul Justiţiei, colaborarea cu angajaţii 

Ministerului Justiţiei responsabili pentru profesiile respective, participarea la dezbateri publice a 

studiului, definitivarea studiului, precum şi cu propunerea unor recomandări finale. 

 

Fiecare consultant va prezenta studiul în domeniul selectat şi va participa la întocmirea unui studiu 

final de generalizare la toate profesii. 

 

 

3. Sarcinile de bază ale funcţiei: 

- să cerceteze criteriile şi procedura de accedere în profesie (cerinţele pentru candidat, stagiul 

profesional, obţinerea dreptului de a desfăşura activitatea, inclusiv, după caz, concursul, 

cerinţele pentru începerea desfăşurării activităţii profesionale) unde a fost selectat; 

- să prezinte săptămînal informaţii despre rezultatele obţinute persoanelor responsabile pentru 

profesiile respective din cadrul Ministerului Justiţiei; 

- să studieze criteriile şi procedura de accedere în profesie sub aspect comparativ în alte state, 

precum şi, după caz, cercetările ştiinţifice din domeniu; 

- să întocmească proiectul studiului pentru discuţii publice; 

- să participe la discuţii publice pe marginea studiului efectuat; 

- să definitiveze studiu, cu reflectare a mai multor opţiuni cu menţionarea avantajelor şi 

dezavantajelor acestora; 

- să prezinte Ministerului Justiţiei studiu definitivat pe suport de hîrtie şi în format electronic 

pe profesie selectată, fiind anexate materialele utilizate în elaborarea studiului; 

- să participe la întocmirea studiului final de generalizare la toate profesii; 

- să acorde persoanelor responsabile de la Ministerul Justiţiei consultanţă pe marginea 

studiului elaborat. 

 

 



4. Nivelul de salarizare: se stabileşte în baza contractului de prestări servicii. 

 

5. Termenul de prestare solicitat este: 15.08.2013-15.10.2013 

 

6. Condiţiile de participare la concurs sunt:  

          Prestarea serviciilor de elaborare a studiului privind criteriile de accedere în profesie, se 

efectuează conform cerinţilor indicate în invitaţia de participare. 

          

           Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail CV-ul şi o scrisoare de 

intenţie, indicînd poziţia pentru care aplică.  

 

           CV-urile depuse de către candidaţi pentru funcţia de consultant, vor fi evaluate după următoarele 

punctaje şi anume: 

- Studii superioare, de licenţă sau echivalente relevante domeniului selectat – 20 puncte; 

- Experienţă profesională cel puţin 2 ani în domeniul pentru care aplică – 20 puncte; 

- Experienţa anterioară în elaborarea studiului – 20 puncte; 

- Cunoaşterea procesului de accedere în profesie selectată – 20 puncte; 

- Cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională – 10 puncte; 

- Cunoaşterea activităţii şi funcţiilor principale ale reprezentantului profesiei pentru care 

aplică – 20 puncte. 

 

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs: „ 10”  august  2013,  

ora   17.00. 

 

 

Telefon de contact:   022-20-14-21; 022 20-14-41 

 

E-mail: vladislav.cirlan@justice.gov.md, natalia.vilcu@justice.gov.md 

 

 

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 102 

 

Persoana de contact: Vladislav Cîrlan 
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