
                                                                                                                                              
Descrierea generală a postului: 
 
Gestionarea proceselor de integrare europeană în domeniul PI; pregătirea rapoartelor și 
documentelor analitice  de activitate a AGEPI în domeniul afacerilor europene/proceselor de 
integrare europeană. Monitorizarea și realizarea activităţilor curente ce ţin de participarea 
AGEPI în procesul de integrare europeană al Republicii Moldova.  
 
Atribu ţiile de serviciu: 
                                                      

• Asigură menţinerea şi extinderea relaţiilor de cooperare ale AGEPI cu structurile UE, 
organizații guvernamentale şi nonguvernamentale internaționale și naționale specializate 
în proprietate intelectuală;  

• Coordonează procesele de integrare europeană în cadrul AGEPI, urmărește realizarea 
angajamentelor în domeniul PI în cadrul Acordului de Asociere și altor documente RM-
UE, întocmește planuri, rapoarte și materiale informative privind procesul de integrare 
europeană în domeniul de referință.  

• Elaborează proiecte de acorduri și programe  bilaterale de colaborare cu 
oficiile/organizațiile din state-membre UE, participă la negocierea şi semnarea 
documentelor bilaterale, întocmeşte procese-verbale şi alte documente pentru întâlnirile 
bilaterale şi multilaterale, monitorizează și asigură implementarea acestora; 

• Studiază proiectele de tratate, convenţii, acorduri şi aranjamente internaţionale, precum şi 
materiale de fundamentare ale acestora şi elaborează propuneri şi observaţii; 

• Urmărește evoluțiile juridice și instituționale în cadrul UE și prezintă informații și 
propuneri referitor la măsurile care se impun a fi întreprinse la nivel național/instituțional.  

• Elaborează şi prezintă pentru mass-media  informaţia privind activitatea AGEPI în cadrul 
proceselor de integrare europeană; 

• Pregătește corespondenţa internă şi externă;   
• Contribuie la realizarea altor activități în cadrul Secției, inclusiv activități de protocol, 

organizare de seminarii, reuniuni, etc.;  
• Realizează traduceri din/în limbile engleză și română (scris și oral); 
• Asigură realizarea calitativă și la termen a tuturor activităților transmise în 

responsabilitate; 
 
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 domeniile relaţii internaţionale, drept 
internaţional, studii europene și/sau studii similare;  

• Experiența în gestionarea afacerilor europene în cadrul organizațiilor naționale sau 
internaționale prezintă un avantaj;  

 
 
 



CUNOȘTINȚE ȘI ABILIT ĂȚI:  
• cunoașterea principiilor de activitate a instituțiilor publice și organizațiilor internaționale;  
• aptitudini de planificare şi organizare a activităţilor internaționale; 
• competenţe în utilizarea sistemului de operare Windows şi a programelor Microsoft 

Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer); 
• abilităţi de negociere;  
• capacităţi de analiză şi sinteză; 
• aptitudini de comunicare orală şi scrisă; 
• abilităţi de comunicare, consultare, prezentare a poziţiilor elaborate, lucru în echipă.   

sociabilitate; 
 

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 pregătirea unui material analitic/informativ și traducerea unui 

text din/în limbile româna-engleză;   
• 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.   

 
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 desfășurarea concursului. 

 
BIBLIOGRAFIE:  

• Strategia Națională în domeniul proprietății intelectuale pînă în anul 2020, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr.880 din 22.11.2012;  

• Legea cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 114 din 03 iulie 
2014 

• Legea cu privire la tratatele internaţionale ale RM nr. 595 din 24 septembrie 1999.  
• Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014; 

• Planul Național de Implementare a Acordului de Asociere (aprobat prin Hotărârea 
Guvernului 808 din 7 octombrie 2014) ; 

• Comunicarea Comisiei Europene privind Parteneriatul Estic din decembrie 2008, 
Declaraţiile Summit-ului Parteneriatului estic de la Praga(2009), Varşovia(2011) şi 
Vilnius(2013) 

•  Raportul de Progres pentru 2014 elaborat de SEAE privind Politica Europeană de 
Vecinătate http://eeas.europa.eu/enp/documents/progress-reports/index_en.htm. 

• Europe 2020 – Europe's growth strategy, http://ec.europa.eu/europe2020; 
• EU and Neighbours: evolving relations , http://www.enpi-info.eu/ 

 
 


