
Consultant superior în Direcţia contencios (pe perioadă determinată) 
 

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. Reprezentarea intereselor statului în instanţele de judecată şi în instituţiile de arbitraj naţionale în 

litigiile în care ministerul este parte a procesului; 

2. Elaborarea proiectelor de acte normative necesare pentru asigurarea reprezentării intereselor statului 

în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale; 

3. Elaborarea opiniei asupra proiectelor de acte normative în domeniul de competență; 

4. Examinarea demersurilor autorităţilor, persoanelor juridice, petiţiilor cetăţenilor în domeniul său de 

competenţă. 

 
 

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 în domeniu; 

- Cunoaşterea limbii engleze (nivel B1); 

- 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 7920 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; 

- 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 administrativ al Republicii Moldova; 

- Codul de procedură civilă al Republicii Moldova; 

- Codul de procedură penală al Republicii Moldova; 
- Codul civil al Republicii Moldova; 

- Legea nr. 87/2011 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. 1545/1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale 
organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti; 

- Legea nr. 23/2008 cu privire la arbitraj; 

- Legea nr. 24/2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele 
judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale. 

 


