
Consultant în Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (pe perioadă determinată) 
 

I. Scopul general al funcţiei: 

Contribuie la consolidarea capacităților de planificare, analiză, monitorizare și evaluarea a politicilor. 

II. Sarcinile de bază: 

1. Analiza documentelor de politici publice, a proiectelor de acte normative, a documentelor care 

conțin rezultatele evaluării impactului, monitorizării și evaluării politicilor publice, elaborate de 

autoritățile administrative din subordinea Ministerului Justiției, precum și a celor recepționate de 

la alte autorități publice; 

2.  Monitorizarea și evaluarea gradului de implementare a obiectivelor din documentele de politici 

relevante Ministerului Justiției; 

3. Elaborarea opiniei asupra proiectelor de acte normative și documente de politici. 

 
 

4.  

III. Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul dreptului și/sau economiei 

și/sau administrației publice.  

Experienţă profesională: preferabil experienţă profesională în domeniu.  

Cunoştinţe: 

- Cunoașterea legislației în domeniu; 

- Cunoașterea științelor juridice; 

- Cunoașterea politicilor, precum și a practicilor pozitive în domeniu; 

- Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1); 

- Cunoaşterea limbii române; 

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

 

IV. Nivelul de salarizare. Salariul funcționarului public, potrivit Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar 

de salarizare în sectorul bugetar, este constituit din: 

- salariul de bază în mărime de 7130 lei; 

- sporul pentru gradul profesional; 

- sporul pentru performanță.  

V. Bibliografia concursului: 

■ Constituţia Republicii Moldova; 

■ Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei. 

 

■ Acte normative în domeniul serviciului public: 
- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

- Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 
- Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale; 

- Codul administrativ al Republicii Moldova; 

- Legea integrității nr. 82/2017. 

 

■ Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale: 

- Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate; 
- Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern. 
 

■ Acte normative în domeniul de specialitate: 

- Legea nr. 239/2009 privind transparența în procesul decizional; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, 

implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea 

civilă în procesul decizional; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 168/2010  cu privire la unitatea de analiză, monitorizare şi evaluare a 

politicilor publice din cadrul organului central de specialitate al administraţiei publice; 

- Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 https://gov.md/ro/advanced-page-

type/planuri-de-activitate. 
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind 

elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului; 

https://gov.md/ro/advanced-page-type/planuri-de-activitate
https://gov.md/ro/advanced-page-type/planuri-de-activitate


 

- Planul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2020. 

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=217& 

 

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=217&

