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ANUNŢ 

 

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunță concurs pentru completarea rețelei de 

formatori la următoarele discipline și module: 

a) Abilități de interacțiune cu beneficiarul de asistență juridică garantată de stat; 

b) Organizarea instanțelor de judecată; 

c) Statutul și rolul asistenților judiciari; 

d) Statutul și rolul grefierilor; 

e) Statutul și rolul șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești; 

f) Aplicarea Pactului Internațional de la Geneva privind drepturile economice, sociale și 

culturale; 

g) Contencios administrativ; 

h) Cooperare juridică internațională în materie civilă; 

i) Drept administrativ; 

j) Procedura insolvabilității; 

k) Drept contravențional; 

l) Drept electoral; 

m) Drept fiscal; 

n) Drept funciar; 

o) Drept penal; 

p) Drept procesual penal; 

q) Dreptul concurenței; 

r) Dreptul refugiaților. Migrație și azil; 

s) Gestionarea circuitului de dosare; 

t) Gestionarea resurselor umane; 

u) Litigii comerciale; 

v) Medierea pe cauze civile și penale; 

w) Metodologia întocmirii actelor procesuale civile; 

x) Repararea prejudiciului material și moral; 

y) Prevenirea și combaterea comportamentului corupțional în sectorul justiției; 

z) Valorile mobiliare. 

La concurs pot participa judecători, procurori, cadre didactice din învăţămîntul superior, 

alți specialiști din sfera dreptului, precum și specialiști cu competențe profesionale din alte 

domenii, care au experiență profesională de cel puţin 5 ani, cunosc limba de stat, posedă abilități 

de operare la calculator și se bucură de o bună reputaţie. 

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun personal, pînă la 9 august 2013, la sediul 

Institutului: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 1, anticamera, tel./fax: 0(22)23-27-55. 

La cerere se anexează următoarele documente: 

a) curriculum vitae; 

b) scrisoare de motivare; 

c) copia carnetului de muncă; 

d) copii ale diplomei de licenţă, de magistru sau echivalentele acestora în specialitatea pentru 

care aplică; 

e) copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare în domeniul la care 

candidează. 

Candidații care vor întruni condițiile indicate vor fi invitați la interviu, care se va desfăşura 

în şedinţă publică a Consiliului Institutului.  


