
Consultant în Direcția cooperare juridică internațională 
 

I. Scopul general al funcţiei: 

Realizarea obligațiunilor asumate de Republi8ca Moldova în domeniul asistenței juridice internaționale și 
naționale, în baza tratatelor bilaterale și convențiilor multilaterale, precum și promovarea inițiativelor 
regionale, europene și internaționale în domeniul cooperării juridice internaționale. 

II. Sarcinile de bază: 

1. Elaborarea avizelor la proiectele de tratate internaţionale în domeniul asistenţei juridice, elaborate de 

către autorităţile publice din Republica Moldova şi de autorităţile străine; 

2. Monitorizarea aplicării tratatelor internaționale în domeniul asistenţei juridice internaţionale; 

3. Examinarea cererilor de asistenţă juridică internaţională şi monitorizarea executării acestora de către 

autorităţile competente ale Republicii Moldova; 

4. Elaborarea rapoartelor statistice privind cererile de asistență juridică internațională. 

 
 

III. Cerinţe specifice: 

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

Experienţă profesională: preferabil experienţă profesională în domeniu.  

Cunoştinţe: 

- Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu; 

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); 

- Cunoaşterea limbii de stat; 

- 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 6480 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. 136/2017 cu privire la Guvern; 

- Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate. 
 

■ Acte normative în domeniul de specialitate: 

- Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova; 

- Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova; 

- Legea nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală. 
 


