
specialist principal (pe perioadă determinată), Secția resurse umane 

I. Scopul general al funcţiei:  

Contribuirea la promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane  

II. Sarcinile de bază ale funcţiei: 

1. Asigurarea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personal; 
2. Asigurarea respectării procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

funcţiilor publice vacante; 
3. Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici; 
4. Examinarea demersurilor, sesizărilor și petiţiilor în domeniul său de competenţă; 
5. Colectarea declaraţiilor de interese personale şi cu privire la venituri şi proprietăţi; 
6. Gestionarea dosarelor personale ale angajaților. 

III. Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul dreptului, managementul 

resurselor umane. 

Experienţă profesională: cel puţin 1 an de experienţă profesională în domeniu 

Cunoştinţe:  

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 
- Cunoaşterea limbii de stat; 
- Cunoaşterea politicilor şi procedurilor de personal, precum şi a politicilor pozitive în domeniu; 
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet. 

 

IV. Nivelul de salarizare: Salariul de funcție se stabilește 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. 

V.  Bibliografia concursului: 

 Constituţia Republicii Moldova; 

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

 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. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 
- Codul muncii al Republicii Moldova; 
- 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. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice; 
- Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici; 
- Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici; 
- Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 


