
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

Serviciul Protocol diplomatic de stat

Secretar III – 1 post (temporar vacant 17.09.2021)

Sarcini de bază:
 Perfectează proiectele Hotărîrilor de Guvern şi de Decret al Preşedintelui RM privind numirea şi

rechemarea Ambasadorilor RM;

 Participă la  organizarea ceremoniilor  de înmînare  a  scrisorilor  de acreditare  a Ambasadorilor
străini;

 Elaborează  programele  vizitelor  oficiale  şi  de  lucru  în  Republica  Moldova  a  Miniştrilor
Afacerilor  Externe,  Şefilor  de  Guvern  şi  Şefilor  de  Stat  străini;  coordonează  acţiunile  cu
Direcţiile  MAEIE  şi  instituţiile  implicate  în  desfăşurarea  vizitelor  (Guvern,  Parlament,
Preşedinţie, Aeroport, Universităţi etc.);

 Coordonează  acţiunile  privind  desfăşurarea  sărbătorilor  naţionale,  depunerilor  de  flori  şi  a
recepţiilor Preşedintelui RM, cu toate instituţiile implicate în organizarea ceremoniilor; 

 Actualizează sistematic informaţia de pe pagina electronică a MAEIE, cu referire la lista corpului
diplomatic; 

Salariul funcţiei:

Conform prevederilor  Legii  nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul de unitar de
salarizare în sectorul bugetar și art. 10 alin (1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2020
publicată în M.O nr. 393-399 (7316-7322) din 27 decembrie 2019. 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:
 deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 are  studii  superioare  de  licenţă  sau  masterat.  Specializarea:  Drept/Ştiinţe  Politice/Relaţii

Internaţionale.
 cunoaşte limba de stat a RM, precum şi limba engleză şi/sau a limba franceză  şi/sau limba rusă la

nivel avansat (minim nivelul B2). Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională constituie
un avantaj;

 nu are antecedente penale sau alte restricţii legale de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe suplimentare:
Este disponibil/ă să se deplaseze în scop de serviciu în ţară şi străinătate (deplasări în teritoriu sau în
Misiunile RM peste hotare).

Cunoştinţe:
 legislaţia  Republicii  Moldova  (cu  precădere  în  materie  de  relaţii  internaţionale  şi  politică

externă);
 priorităţile politicii externe ale Republicii Moldova;
 prevederile Convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
 cunoştinţe IT la nivel de utilizator: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 
Abilităţi:  capacităţi  de  prelucrare  corectă  a  informaţiei,  capacităţi de  analiză  şi  sinteză;  abilităţi  de
comunicare şi gestionare a problemelor, inclusiv în situaţii de stres, aptitudini organizatorice.

Atitudini/Comportament: responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor, creativitate, spirit de iniţiativă şi de
echipă, tendinţă de perfecţionare continuă.

Persoanele interesate urmează să depună personal / prin poștă (str. 31 August 1989, nr. 80, 
MD – 2012, mun. Chișinău), Dosarul de concurs, care conține:



1. formularul de participare  ;
2. * copia buletinului de identitate;
3. * copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de 
perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4. copia carnetului de muncă (după caz), autentificată la locul de muncă;
5. certificatul medical;
6. cazierul judiciar, care poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, 
candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen 
maximum de 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător sub, sub 
sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;
7. CV-ul candidatului.

Notă:*Copiile documentelor mentionate  se prezintă împreună cu documentele originale   pentru
a verifica veridicitatea lor sau pot fi autentificate   la notar  . 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, această prevedere se aplică pînă la
data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. 

Data limită     pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs     -15 iulie 2020 (inclusiv).  
Persoana  de  contact –  Nicolae  COJUHARI  sau  Daniela  DIMA,  secretar  al  Comisiei  de
evaluare şi concurs;
telefon: 022 578 307; 022 578 281 e-mail – sruc@mfa.gov.md
Concursul va fi  organizat   conform Regulamentului  „Cu privire  la  ocuparea funcţiei  publice
vacante  prin  concurs”,  aprobat  prin  Hotărîrea  Guvernului  nr.  201 din  11  martie  2009 şi  va
include: examinarea dosarelor depuse, proba scrisă şi interviul.
În cadrul probei scrise se va aprecia şi nivelul cunoaşterii limbilor străine de către candidaţii la
post.
Lista  candidaţilor admişi  la  concurs,  informaţia  despre  data  şi  ora  desfăşurării  probei
scrise şi a interviului vor fi plasate pe pagina web a MAEIE - www.mfa.gov.md, precum şi va fi
adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis la proba scrisă/la interviu.

Concursul va fi organizat în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la ocuparea funcției 
publice vacante prin concurs”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009.  

Lista candidaților admiși la concurs, informația despre data şi ora desfășurării probei 
scrise şi a interviului vor fi plasate pe pagina web a MAE IE   www.mfa.gov.md  , precum şi va fi 
adusă la cunoștințafiecărui candidat   admis   la proba scrisă / la interviul. 

Cadrul normativ şi bibliografia în baza cărora vor fi formulate întrebările pentru proba 
scrisă şi interviu:

Instrumente internaţionale:

1. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961;
2. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare din 24 aprilie 1963;
3. Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23 mai 1969;
4. Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor între state şi organizaţii internaţionale sau

între organizaţii internaţionale din 21 martie 1986;
5. Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o

parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994;
6. Planul de acţiuni Uniunea Europeană - Republica Moldova, Bruxelles 22 februarie 2005; 
7. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, New York 10 decembrie 1948;
8. Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, San Francisco 26 iunie 1945;
9. Tratatul  de  modificare  a  Tratatului  privind Uniunea Europeană şi  a  Tratatului  de  instituire  a

Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007.

Acte normative în domeniul serviciului public:

https://www.mfa.gov.md/sites/default/files/formular_0.docx
https://www.mfa.gov.md/
https://www.mfa.gov.md/
mailto:sruc@mfa.gov.md


1. Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994;
2. Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
3. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
4. Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
5. Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii

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

6. Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
7. Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
8. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
9. Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii

publice;
10. Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
11. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

1. Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31 mai 1990;
2. Hotărîrea  Guvernului  nr.  1402 din 30 decembrie  2005 „Cu privire  la  aprobarea Strategiei  de

reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”;
3. Hotărîrea  Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2006 „Cu privire la aprobarea structurii-tip a

regulamentului  privind  organizarea  şi  funcţionarea  organului  central  de  specialitate  al
administraţiei publice”;

4. Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007 „Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele
unificate faţă de documentele de politici”.

Acte  normative  în  domeniul  relaţiilor  internaţionale  şi  în  domeniul  de  specialitate  (minim
obligatoriu):

1. Legea nr. 761-XV din 21 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic;
2. Regulamentul  privind activitatea misiunilor diplomatice ale  Republicii  Moldova,  aprobat  prin

Hotărîrea Guvernului RM nr. 744 din 29 iunie 2007;
3. Regulamentul  privind organizarea şi  funcţionarea Ministerului  Afacerilor  Externe şi  Integrării

Europene, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea
guvernului nr. 630 din 22 august 2011 

4. Regulamentul privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al
Republicii Moldova peste hotare, aprobat prin  Hotărîrea  Guvernului RM nr. 987 din 11 august
2003;

5. Legea  nr.  595-XIV  din  24  septembrie  1999  privind  tratatele  internaţionale  ale  Republicii
Moldova;

6. Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative;
7. Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 cu privire la actele normative ale Guvernului şi ale altor

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
8. Legea nr.  419-XVI din 22 decembrie 2006  cu privire la datoria publică,  garanţiile de stat  şi

recreditarea de stat
9. Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor

oficiale;
10. Legea  nr.  112-XVI  din  22  mai  2008  privind  aprobarea  Concepţiei  securităţii  naţionale  a

Republicii Moldova;
11. Legea nr. 1133-XII din 4 august 1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii

Moldova în alte state;
12. Legea nr. 1134-XII din 4 august 1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor

străine în Republica Moldova;
13. Regulamentul privind mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărîrea

Guvernului nr. 120 din 12 februarie 2001;
14. Hotărîrea  Guvernului  nr.  1345  din  24  noiembrie  2006  cu  privire  la  armonizarea  legislaţiei

Republicii Moldova cu legislaţia comunitară.
15. Programul  de  activitate  al  Guvernului  Republicii  Moldova  Integrarea  Europeană:  Libertate,

Democraţie, Bunăstare 2013-2014;



16. Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 , aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289
din 07 mai 2012;

FORMULAR
de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Autoritatea publică: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

Funcţia  publică  solicitată:  ___________,  Direcţia _____________________
Secţia______________________________

I. Date generale
Nume Prenume 

Data naşterii Domiciliul

Cetăţenia
(inclusiv a 
altor state)
Telefon serviciu – 

domiciliu – 
celular – 

E-mail
Adresa 
poştală

II. Educaţie
Studii de bază

Nr.
crt.

Perioada Instituţia, localizarea, facultatea
Specialitatea obţinută.

Diplomă/certificat

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):

Nr.
crt.

Perioada Instituţia, adresa, facultatea
Specialitatea, titlul

obţinut.
Diplomă/certificat



Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:

Nr.
ord.

Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat

Titluri ştiinţifice

Lucrări ştiinţifice, 
brevete de invenţie, 
publicaţii etc.

III.Experienţa  de  muncă  (în  cazul  în  care  candidatul  dispune  de  această
experienţă) 

Vechimea în serviciul public
Vechimea  în  domeniul  aferent  funcţiei
publice solicitate

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)

Perioada
Organizaţia, adresa.

Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

Perioada
Organizaţia, adresa.

Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază



Perioada
Organizaţia, adresa.

Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

Perioada Organizaţia, adresa.
Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

Perioada
Organizaţia, adresa.

Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

Perioada
Organizaţia, adresa.

Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)

Calităţi
Nivel de dezvoltare şi

manifestare
înalt mediu

V.Calităţi personale (autoevaluare)

Calităţi
Nivel de dezvoltare şi

manifestare
înalt mediu



VI. Nivel  de  cunoaştere  a  limbilor  şi  certificatele  de  cunoaştere  a  limbilor
străine

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere
Date privind certificatul

respectiv
cunoştinţe de

bază
bine foarte bine

VII.Abilităţi de operare pe calculator

Programe Nivel de utilizare

VIII. Relaţii de rudenie

Relaţii de rudenie cu 
funcţionarii autorităţilor 
publice organizatoare a 
concursului

IX. Recomandări 

Nr. Nume, prenume
Organizaţia, postul

deţinut
Tel., e-mail

1.
2.
3.

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice.
Accept  dreptul  autorităţii  publice  de  a  verifica  datele  din  formular  şi  din
documentele prezentate.

Data completării 
formularului

Semnătura



MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Concurs pentru  ocuparea  funcţiilor  publice  vacante în cadrul aparatului central: 

pentru înscrierea la postul de „ataşat ” Direcţia _______________________

                                          Declaraţie

Numele şi prenumele candidatului:

Data naşterii: IDNP:

Prin prezenta, declar pe propria răspundere, că sunt apt din punct de vedere al stării
sănătăţii  şi  nu am antecedente penale  rezultate  din infracţiuni  intenţionate,  fapt
pentru care semnez.

 „____” ____________2020                                           Semnătura___________

ACORD
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului SIA „Registrul funcţiilor publice şi 

al funcţionarilor publici" din MAE IE

Subsemnatul/a_______________________________________________________

IDNP__________________________        Bl__________________________________

Data eliberare _________________Of__________ Adresa_____________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________

prin acest acord îmi exprim în mod expres consimţământul neviciat la prelucrarea datelor cu caracter
personal,  care sunt oferite de către mine, în scopul gestionării  SlA „Registrul funcţiilor  publice şi  al
funcţionarilor publici".



Confirm că am fost informat de prevederile art. 13 din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia
publica şi statutul funcţionarului public,  art.  91-94 din Codul muncii, Hotărârii  Guvernului  nr.106 din
11.02.2014  „Pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Sistemului
informaţional  automatizat  „Registrul  funcţiilor  publice  şi  al  funcţionarilor  publici.",  mi  s-a  adus  la
cunoştinţă  drepturile  şi  responsabilităţile  mele  privind  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  ale
personalului din autorităţile publice stabilite de actele normative menţionate, precum şi drepturile mele
prevăzute de  Legea  privind protecţia datelor cu caracter personal (dreptul de acces, de intervenţie, de
opoziţie, precum şi de a mă adresa în instanţa de 
judecată. în contextul prelucrării efectuate asupra datelor cu caracter personal ce mă 
vizează)

Atenţie!  Documentul  conţine  date  cu  caracter  personal,  prelucrate  în  cadrul  sistemului  de  evidenţă,
înregistrat  în  Registrul  de  evidenţă  al  operatorilor  de  date cu  caracter  personal
www.registru.datepersonale.md  . Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în
condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Am  primit un exemplarSemnătura

Prezentul acord a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

http://www.registru.datepersonale.md/



	Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs -15 iulie 2020 (inclusiv).

