
I. Scopul funcţiei:  
Contribuirea la realizarea sarcinilor Departamentului de administrare judecătorească în 

domeniul gestionării mijloacelor financiare ale instanţelor judecătoreşti. 

  

II. Sarcinile de bază: 

1. Distribuirea plafoanelor de cheltuieli; 

2. Elaborarea, actualizarea şi raportarea privind executarea acţiunilor preconizate în CBTM; 

3. Generalizarea rapoartelor financiare elaborate de către instanţele judecătoreşti şi prezentarea 

raportului final despre activitatea organizatorică, administrativă şi financiară a instanţelor 

judecătoreşti MJ şi CSM în termenul stabilit; 

4. Identificarea şi argumentarea necesităţilor de surse financiare necesare instanţelor 

judecătoreşti prin elaborarea proiectelor bugetelor instanţelor judecătoreşti; 

5. Asigurarea auditului intern, privind regularitatea evidenţei contabile, precum şi raportării 

financiare. 

 

III. Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în drept. 

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu. 

Cunoştinţe:  

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 
- Cunoaşterea limbii de stat; 
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

 

IV. Bibliografia concursului: 

 Constituţia Republicii Moldova; 

 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012; 

 Regulamentul Departamentului de administrare judecătorească, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului 1202 din 06.11.2007. 

 
Acte normative în domeniul serviciului public: 

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public; 

- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 
- Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; 
- Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a 

proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a 
unor persoane cu funcţie de conducere; 

- Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; 
- Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional. 

 
Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale: 

- Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern; 
- Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate; 



 
Acte normative în domeniul de specialitate: 

- Legea nr. 514 din  06.07.1995 privind organizarea judecătorească; 
- Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, aprobată prin Legea nr. 

231 din  25.11.2011  
- Planul de acţiuni pentru implementarea  Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012; 

- Legea nr.847-XIII  din 24 mai 1996  privind sistemul bugetar şi procesul   bugetar. 

- Legea contabilităţii nr.113-XVI  din 27.04.2007.  

- Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul 
bugetar. 

- Legea bugetului de stat anuală.  

- Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 cu modificările ulterioare. 

- Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern. 

- Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici. 

- Legea nr. 155  din  21.07.2011 pentru  aprobarea clasificatorului unic al funcţiilor 
publice.  

- Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici. 

- Hotărîrea Guvernului nr.1026 din 02.11.2010 privind organizarea activităților de 
inspectare financiară.   

- Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a 
personalului din unităţile bugetare.  

- Hotărîrea Guvernului nr.710 din 26.09.2012 privind salarizarea personalului care 

efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea instanțelor judecătorești, 

procuraturii și a autorităților administrației publice centrale și locale. 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.91 din 20.10.2008 privind clasificaţia bugetară. 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.51 din 23.06.2009 cu privire la aprobarea 
Standardelor naţionale de control intern în sectorul public. 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 din 19.07.2010 despre aprobarea Instrucţiunii cu 
privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice. 
 

V. Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie se stabileşte conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 

privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28 mai 

2012 privind salarizarea funcţionarilor publici. 

 


