
Director al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești 
 

I. Scopul general al funcției: 

Contribuirea la realizarea sarcinilor Agenției de administrare a instanțelor judecătorești în domeniul 
organizării activității și administrării judecătoriilor și curților de apel. 

II. Sarcinile de bază: 

1. Asigurarea executării legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii 

Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor, dispoziţiilor şi 

indicaţiilor ministrului justiţiei în domeniile ce ţin de competenţa Agenției;  

2. Organizarea, coordonarea, supravegherea și asigurarea îndeplinirii atribuțiilor Agenției;  

3. Reprezentarea Agenției în relațiile cu mass-media și publicul; 

4. Asigurarea elaborării propunerilor pentru Cadrul Bugetar pe Termen Mediu și Strategia de 

cheltuieli; 

5. Conducerea/managementul Agenției. 

 

III.  Cerinţe specifice: 

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

Experienţă profesională: 4 ani de experienţă profesională în domeniul. 

 

Realizarea sarcinilor funcției de director necesită acces la secret de stat. 

 

Cunoştinţe: 

- Cunoașterea managementului; 

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

- Cunoaşterea limbii române; 

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); 

- 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 14660 lei; 

- sporul pentru gradul profesional; 

- sporul pentru performanță.  

 

V. Bibliografia concursului: 

■ Constituţia Republicii Moldova; 

■ Hotărîrea Guvernului nr. 650/2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei de 

administrare a instanţelor judecătoreşti. 

 

■ 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 nr. 239/2009 privind transparenţa în procesul decizional; 

- Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; 

- Legea integrității nr. 82/2017; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI 
din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

 

■ 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; 

- Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat; 

- Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern; 

- Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.  
 



■ Acte normative în domeniul de specialitate: 

- Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească; 

- Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului; 

- Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,; 

- Legea nr.178/2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor; 

- Legea nr. 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie; 

- Legea nr.76/2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești; 

- Legea nr. 59/2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din instanțele judecătorești; 

- Hotărîrea Parlamentului nr.21/2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau 

de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna desfășurare a sistemului instanțelor 

judecătorești; 

- Hotărîrea Guvernului nr.794/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Sistemului informațional judiciar; 

- Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.110/5/2013. 

 

 

 


