
Denumirea funcţiei publice vacante:  Secţia asistenţă juridică din cadrul Direcţiei juridice  

– consultant – 1 funcție temporar vacantă. 

 

a) Scopul general al funcţiei: 

acordarea asistenţei juridice în activitatea ministerului şi a organelor subordonate. 

 

b) Sarcinile de bază ale funcţiei: 

1. Analiza, avizarea şi, după caz, elaborarea proiectelor de acte normative interne 

şi a proiectelor de acte normative generale cu un grad de complexitate medie şi 

redusă;  

2. Asigurarea derulării în condiţii optime a lucrărilor de perfecţionare a cadrului 

normativ şi legal în vigoare care formează competenţa funcţională a Ministerului 

Finanţelor;  

3. Analiza şi soluţionarea sesizărilor, petiţiilor şi cererilor prealabile adresate 

Ministerului Finanţelor în problemele care vizează repararea prejudiciului cauzat 

prin represiuni politice şi/sau acordarea creditelor preferenţiale şi de altă natură; 

4. Evidenţa şi gestiunea lucrărilor în domeniul executării hotărîrilor şi deciziilor 

Curţii Europene a Drepturilor Omului;  

5. Asigurarea, după caz, şi în condiţiile legii a reprezentării intereselor 

Ministerului Finanţelor şi a bugetului de stat.  

 

Cerinţe specifice: 

 Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul juridic. 

Experienţă profesională – preferabil 1 an în domeniul solicitat. 

Cunoaşterea:  limbii engleze la nivel B1. 

Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un 

avantaj. 

 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi 

interviu  la funcţia vacantă de consultant  al Secţiei asistenţă juridică din cadrul 

Direcţiei juridice 

 

1. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002; 

2. Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997: 

3. Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000; 

4. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003; 

5. Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24.12.2004; 

6. Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001; 

7. Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale 

administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003; 

8.  Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 

25.07.2014; 

9. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI 

din 04.07.2008; 

10.  Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000; 

11. Legea cu privire la petiționare nr. 190-XIII din 19.07.1994. 



12. Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 cu privire la 

reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.208-

209/1278 din 21 noiembrie 2008). 
 

 


