
                                                                                                                                                    
Concurs de suplinire a postului vacant de jurist  

 
DESCRIEREA GENERAL Ă A POSTULUI: 
 

Asigurarea îndeplinirii calitative şi în termen a atribuţiilor de serviciu privind consolidarea, 
perfecţionarea şi asigurarea cadrului normativ pentru domeniul PI.  
 
ATRIBU ŢIILE DE SERVICIU: 
 

• Elaborează şi promovează proiectele de legi şi alte acte normative în domeniul PI, 
inclusiv celor internaționale  cu caracter normativ; 

• Examinează şi avizează proiecte de acte normative, elaborate de către alte autorităţi, 
precum şi examinează, verifică, redactează şi avizează proiecte de ordine, regulamente, 
instrucţiuni, reguli sau alte acte cu caracter normativ, elaborate de către alte subdiviziunile 
AGEPI; 

• Monitorizează actele normative ale RM şi actele internaţionale din domeniu şi informează 
colectivul referitor la modificările din legislaţia naţională; 

• Înaintează propuneri de perfecţionare a legislaţiei şi a metodelor de lucru; 
• Examinează petiţii, adresări, interpelări, demersuri şi ţine corespondenţa privind 

problemele în domeniul PI cu diferite instituţii/autorităţi şi structuri. 
 

 
CERINȚE DE OCUPARE PRIN CONCURS A POSTULUI 
 
CONDIȚII GENERALE: 
În vederea înscrierii la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
 

• Să dețină cetățenia Republicii Moldova;  
• Să cunoască la nivel avansat limbile română și engleză;  
• Să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
• Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; 
• Să  îndeplinească condițiile de studii, și după caz, de experiență în domeniul de activitate 

conform cerințelor specifice ale postului;  
• Să fie fără antecedente penale.  

 
CONDIȚII SPECIFICE ALE POSTULUI: 

• Studii superioare avansate (licență/master) în Drept, drept internaţional, sau domenii 
similare. 

• Minimum 2 ani experiență de lucru;  
• Cunoștințe de operare pe calculator (MS Office: Word, Excel, Power Point).  

 
CUNOȘTINȚE ȘI ABILIT ĂȚI:  

• cunoașterea programelor și strategiilor de dezvoltare ale Republicii Moldova, inclusiv în 
domeniul PI;  

• cunoașterea principiilor de activitate a instituțiilor publice și organizațiilor internaționale;  
• cunoștințe în accesarea programelor și fondurilor de asistență, inclusiv Horizont 2020, 

Taiex,  Twinning, etc.  
• aptitudini de planificare şi organizare a activităţilor de proiect; 
• competenţe în organizarea evenimentelor internaţionale; 



• competenţe în utilizarea sistemului de operare Windows şi a programelor Microsoft 
Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer),  cunoașterea aplicațiilor 
specifice managementului proiectelor prezintă un avantaj; 

• abilităţi de negociere și de consultanţă; 
• capacităţi de analiză şi sinteză; 
• aptitudini de comunicare orală şi scrisă; 
• abilităţi de comunicare, consultare, prezentare a poziţiilor elaborate, lucru în echipă.  

   
 DOSARUL DE CONCURS VA INCLUDE:  

• cererea de participare la concurs (se anexează la prezentul anunţ); 
• copia buletinului de identitate; 
• diploma/certificatul de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare 

profesională, în original și copie (originalul se va restitui la data depunerii dosarului, 
după confruntarea cu copia);  

• copia de pe carnetul de muncă; 
• cazierul judiciar, sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;  
• CV-ul candidatului; 
• alte documente pe care candidatul le consideră relevante pentru desfășurare concursului. 

 
CONCURSUL SE VA DESFĂȘURA ÎN TREI ETAPE SUCCESIVE:  

• I –a etapă: selecția dosarelor de concurs;  
• II-a etapă:  proba scrisă  
• Proba scrisă va consta în elaborarea unei propuneri/concept de proiect, pregătirea unui 

material analitic/informativ;   
• III-a etapă: interviu  

Persoanele admise la cea de-a II-a și, respectiv, a III-a etapă vor fi contactate la telefon/postă 
electronică pentru a fi invitate la proba scrisă și interviu.   
 
Persoanele interesate vor depune Dosarul de concurs, la AGEPI (str. Andrei Doga 24/1, 
mun. Chișinău, MD-2024, bir. 306)  până la data de 29 aprilie 2016 (inclusiv).  
Persoana de contact – Ana Rosca  
Telefon – 022/400-636, e-mail – ana.rosca@agepi.gov.md 
 


