
Formular
de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Autoritatea publică ____________________Ministerul Justiției ___________________________________

Funcţia publică solicitată_______________Secretar General al Ministerului_________________________

I. Date generale

Nume Malașevschi Prenume Mihail
Data naşterii 20.11.1982 Domiciliu Str.Florilor 10, mun.Chișinău
Cetăţenia (inclusiv a
altor state)

Republica Moldova
-
-

Telefon serv. –
domic. – 022430589
mobil – 068502884

E-mail mihail.malasevschi@gmail.com
Adresa poştală MD2068, Str.Florilor 10, ap.22

mun.Chișinău, R. Moldova

II. Educaţie

Studii de bază:

Nr.
crt.

Perioada Instituţia, localizarea, facultatea Specialitatea obţinută.
Diplomă/certificat

Sep.2000-Iun.2005 Universitatea Liberă Internațională din
Moldova. Drept Civil. mun. Chișinău,
Republica Moldova

Diplomă de Licențiat în Drept.
Drept Civil

- - -
- - -
- - -

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):

Nr.
crt.

Perioada Instituţia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul obţinut.
Diplomă/certificat

Sep.2005-Iun.2006 Academia „Ștefan cel Mare”. Drept Penal.
mun. Chișinău, Republica Moldova

Diplomă de Magistru în Drept.
Drept Penal

- - -
- - -
- - -

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:

Nr.
crt.

Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat

Titluri ştiinţifice



Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc. Publicații pe Blog Juridic (ENG):
To Steal or Not to Steal: EU Introduces European Union
Public Prosecutor's Office
European Court of Human Rights ruled to strengthen the
Employee's Privacy at work
Moldovan Constitutional Court provided green light for the
Parliament to change the name of State Language
Trends in Law Practice: Wearable Tech for Lawyers
E-Lawyers Go to the Cloud
Most Useful free Apps for Lawyers
How lawyers are Using Social Media for Business?
Blockchain: the legal side
Smart Contracts: legal side
Tokens: Digital Assets or Securities?
Blockchain: Legal regulations vs. Utility
Legal aspects of Smart Contracts
Asset tokenization & Legal Implications

III. Experienţa de muncă

Vechimea în serviciul public 5 ani și 8 luni în funcții publice (Legea 158/2008) și
asimilate funcției publice (Legea 80/2010);
2 ani și 8 luni într-o poziție publică fătă statut de
funcționar public.

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate 14 ani și 6 luni experiență în domeniului Dreptului, dintre
care 2 ani și 7 luni în organizații internaționale;
3 ani și 2 luni experiență managerială.

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

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
19/03/2018-
10/06/2019

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Europene al Republicii Moldova,
mun. Chișinău, Republica Moldova

Șef al cabinetului Ministrului Afacerilor Externe
și Integrării Europene

- coordonarea activității Cabinetului Ministrului (3
consilieri);
- elaborarea proiectelor de acte legislative și
normative;
- coordonarea și organizarea întrevederilor cu
oficiali străini de rang înalt;
- asistarea Ministrului în cadrul întrevederilor și
evenimentelor diplomatice;
- prezentarea poziției Ministrului în cadrul discuțiilor
cu ambasadorii străini și alte întrevederi de lucru;
- monitorizarea executării indicațiilor Ministrului de
către subdiviziunile MAEIE;
- acordarea asistenței juridice pentru fondarea și
lansarea Institutului Diplomatic.

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
01/08/2016 –
07/03/2018

B&S Europe, Bruxelles, Belgia. Misiunea
Înalților Consilieri UE pentru Republica
Moldova.

Asistent al Înaltului Consilier al Uniunii
Europene în domeniul Justiției

- elaborarea proiectelor de acte legislative și
normative;
- întocmirea rapoartelor juridice și analitice, studiilor
și expertize juridice, procese-verbale etc.;
- asistarea Înaltului Consilier al UE în domeniul
Justiției în cadrul întrevederilor și evenimentelor;
- cooperarea cu Delegația Uniunii Europene în
Moldova pe domeniul justiției;

https://malasevschi.wordpress.com/2017/10/17/to-steal-or-not-to-steal-eu-introduces-european-union-public-prosecutors-office/
https://malasevschi.wordpress.com/2017/10/17/to-steal-or-not-to-steal-eu-introduces-european-union-public-prosecutors-office/
https://malasevschi.wordpress.com/2017/10/31/privacy-at-work/
https://malasevschi.wordpress.com/2017/10/31/privacy-at-work/
https://malasevschi.wordpress.com/2017/11/07/top-court-state-language/
https://malasevschi.wordpress.com/2017/11/07/top-court-state-language/
https://malasevschi.wordpress.com/2017/11/15/wearable-tech-for-lawyers/
https://malasevschi.wordpress.com/2017/12/05/e-lawyers-cloud/
https://malasevschi.wordpress.com/2017/11/02/most-useful-free-apps-for-lawyers-in-2017/
https://malasevschi.wordpress.com/2017/10/27/lawyers-and-social-media/
https://malasevschi.wordpress.com/2018/10/25/blockchain-the-legal-side/
https://malasevschi.wordpress.com/2018/10/30/smart-contracts-legal-side-p-1/
https://malasevschi.wordpress.com/2018/11/06/tokens-digital-assets-or-securities/
https://malasevschi.wordpress.com/2018/11/13/blockchain-legal-regulations-vs-utility-p-2/
https://malasevschi.wordpress.com/2018/11/22/legal-aspects-of-smart-contracts-p-2/
https://malasevschi.wordpress.com/2018/11/27/asset-tokenization-legal-implications/


- reprezentarea Înaltului Consilier al UE la ședințe și
grupuri de lucru;
- organizarea întrevederilor cu oficiali înalți de stat și
asigurarea traducerii în cadrul acestora:
- traducerea actelor și traducerea simultană în
limbile Engleză, Română și Rusă.

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
11/09/2015–
25/02/2016

Parlamentul Republicii Moldova,
mun. Chișinău, Republica Moldova

Șef al cabinetului președintelui Fracțiunii
Parlamentare

- coordonarea activității Cabinetului (4 consilieri);
- coordonarea procesului de acordare a asistenței și
consultanței juridice președintelui Fracțiunii;
- coordonarea procesului de elaborare a proiectelor
de acte normative și legislative;
- coordonarea procesului de consiliere
parlamentară;
- participarea la reprezentarea intereselor Fracțiunii
în fața Curții Constituționale;
- participarea la ședințele de lucru cu reprezentanții
Comisiei de la Veneția (în cadrul vizitelor în
Moldova).

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
25/02/2013–
10/09/2015

Parlamentul Republicii Moldova,
mun. Chișinău, Republica Moldova

Consilier în cabinetul președintelui Fracțiunii
Parlamentare

- acordarea asistenței și consultanței juridice
președintelui Fracțiunii Parlamentare;
- elaborarea proiectelor de acte normative și
legislative;
- elaborarea notelor juridice și analitice pe subiecte
de activitate a Guvernului și Parlamentului
- elaborarea pledoariilor parlamentare;
- elaborarea analizelor juridice, notelor informative
juridice, studiilor comparate, rapoarte etc.;
- întocmirea sesizărilor la Curtea Constituțională;
- asistarea președintelui Fracțiunii Parlamentare în
cadrul întrevederilor și negocierilor.

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
18/10/2011–
17/10/2012

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
(UNDP), mun. Chișinău, Republica Moldova

Consultant Naţional pentru Ministerul Justiţiei
în procesul de monitorizare a implementării
legislaţiei

- asigurarea asistenţei în vederea consolidării şi
fortificării capacităţilor instituţionale ale Ministerului
Justiţiei în procesul de monitorizare a implementării
legislaţiei;
- elaborarea listelor de acte normative şi legislative
care vor fi monitorizate;
- elaborarea proiectelor de acte normative în baza
căror se va efectua monitorizarea;
- asigurarea asistenţei metodologice ministerelor de
resort în vederea executării procesului de
monitorizare şi întocmire a rapoartelor de
monitorizare;
- întocmirea Raportului anual de monitorizare a
procesului de implementare a legislaţiei.

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
03/05/2010–
17/10/2011

Casa Naţională de Asigurări Sociale a
Republicii Moldova (CNAS),
mun. Chișinău, Republica Moldova

-coordonarea procesului de elaborare, perfecţionare
şi punere în aplicare a cadrului juridic al sistemului
public de asigurări sociale şi al activităţii CNAS;
- coordonarea procesului de apărare a intereselor
CNAS în raporturile cu alte persoane şi autorităţi
publice, inclusiv în instanţele judiciare de toate
nivelele;
-coordonarea exercitării controlului aplicării în



CNAS a legislaţiei referitoare la sistemul public de
asigurări sociale, precum şi a monitorizării şi
evaluării procedurilor referitoare la perfecţionarea
legislaţiei;
- coordonarea activităţii Direcţiei juridice.

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
13/09/2007–
02/05/2010

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pe lângă
Ministerul Economiei (ODIMM), mun. Chișinău,
Republica Moldova

Jurist

- elaborarea contractelor şi a proiectelor de acte
normative;
- reprezentarea intereselor şi colaborarea cu
organele de stat şi operatorii economici;
- elaborarea informaţiei (aspectul legal) în domeniul
antreprenorial (ghiduri legislative, broşuri, articole
pentru ziare etc.);
- responsabilităţi în domeniul juridic referitor la buna
funcţionare a organizaţiei, etc.
- organizareaîntîlnirilor de lucru şi şedinţe;
- reprezentareaîn şedinţe şi negocieri, etc.

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
27/10/2006 –
06/05/2007

Biroul asociat de avocaţi sectorul Râşcani,
mun. Chișinău, Republica Moldova

Avocat stagiar

- pregătirea documentelor necesare pentru
şedinţele de judecată;
- acordarea consultaţiilor juridice în materie civilă;
- asistarea în şedinţele pe cazuri civile şi penale.

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
01/10/2003 –
26/10/2006

S.R.L. „Axis Mundi”,
mun. Chișinău, Republica Moldova

Jurist consultant

- asigurarea asistenţei juridice în activitatea
întreprinderii;
- lucrul cu documentele, aspecte legale;
- reprezentarea intereselor în raport cu organele de
stat şi persoanele juridice, etc.

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare
înalt mediu

Capacitatea de a lucra eficient sub presiune, pe care am dobandit-o
în realizarea sarcinilor în special în cadrul pozițiilor de șef al
cabinetelor. Obligațiile care au reieșit din deținerea acestor poziții au
făcut necesară munca deseori peste program, inclusiv în zilele de
odihnă.

X

Responsabilitate – am acordat consiliere juridică unui Ministru și doi
Primi-miniștri ai Republicii Moldova (care după/pînă mandatul său au
condus fracțiunea parlamentară), ceea ce m-a făcut să fiu atent la
detalii, responsabil precum și să capăt experiență de lucru cu oficiali
de rang înalt.

X

Capacitate de multitasking – abilitate dobandita în urma experientei
mele de lucru cu Înaltul Consilier al UE pe domeniul Justiției și
activității parlamentare au avut drept rezultat elborarea a 68 de
proiecte de legi și amendamente, peste 135 de analize juridice și note
informative, 11 studii legislative complexe, 5 sesizări la Curtea
Constituțională ș.a.

X

Gîndire analitică dezvoltată în urma experienței ca Asistent al Înaltului
Consilier UE în domeniul Justiției avînd în vedere rapoartele analitice,
de monitorizare, precum și strict juridice întocmite pentru realizarea
sarcinilor.

X



V. Calităţi personale (autoevaluare)

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare
înalt mediu

Sociabil X
Fără disciminări de orice tip X
Onest X
Responsabil X

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere
cunoştinţe
de bază

bine foarte
bine

Limba Română (maternă) X
Limba Engleză X
Limba Rusă X
- - - -

VII. Abilităţi de operare pe calculator

Programe Nivel de utilizare
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) avansat
MS Outlook avansat
Adobe Acrobat Reader avansat
Adobe Photoshop avansat
adițional:
Lucrul cu Internetul avansat
Emailing avansat

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. Inguss Kalnins EU High-Level Advisers Mission to the Republic of

Moldova

Ex-Înaltul Consilier al Uniunii Europene pentru Justiției în
Republica Moldova

+37129135382
inguss@pm.me

2. Valeriu Streleț Guvernul Republicii Moldova

Ex-Prim-Ministru

069104644,
valeriu.strelet@gmail.com

3. Tudor Ulianovschi Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al 078720000,

mailto:inguss@pm.me
mailto:valeriu.strelet@gmail.com


Republicii Moldova

Ex-Ministru

tudorux@gmail.com

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

13.08.2019

Semnătura

Mihail Malașevschi

mailto:tudorux@gmail.com


Curriculum vitae
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INFORMAŢII PERSONALE Mihail Malașevschi

MD-2068, str. Florilor nr. 10, ap. 22, mun. Chișinău, RepublicaMoldova

022 43 05 89 068 502 884

mihail.malasevschi@gmail.com

in linkedin/in/mihaimalasevschi/

LawBlogmalasevschi.wordpress.com

EXPERIENŢAPROFESIONALĂ

19/03/2018–10/06/2019 Șef al cabinetului MinistruluiAfacerilor Externe și Integrării Europene
MinisterulAfacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova (RepublicaMoldova)
- coordonarea activității Cabinetului (3 consilieri);
- elaborarea proiectelor de acte legislative și normative;
- coordonarea și organizarea întrîlnirilor cu oficiali străini de rang înalt;
- asistarea Ministrului în cadrul întrevederilor și evenimentelor diplomatice;
- prezentarea poziției Ministrului în cadrul discuțiilor cu ambasadorii străini și alte întrevederi de lucru;
- monitorizarea executării indicațiilor Ministrului de către subdiviziunile MAEIE;
- acordarea suportului juridic și organizațional pentru fondarea și lansarea Institutului Diplomatic.

01/08/2016–07/03/2018 Asistent al Înaltului Consilier al Uniunii Europene în domeniul Justiției
Misiunea Înalților Consilieri UE pentru RepublicaMoldova,
implementată de B&SEurope (Belgia), mun. Chișinău (RepublicaMoldova)
- elaborarea proiectelor de acte legislative și normative;
- întocmirea rapoartelor juridice și analitice, studiilor și expertize juridice, procese-verbale etc.;
- asistarea Înaltului Consilier al UE în domeniul Justiției în cadrul întrevederilor și evenimentelor;
- cooperarea cu Delegația Uniunii Europene în Moldova pe domeniul justiției;
- reprezentarea Înaltului Consilier al UE la ședințe și grupuri de lucru;
- organizarea întrevederilor cu oficiali înalți de stat și asigurarea traducerii în cadrul acestora:
- traducerea actelor în limbile Engleză, Română și Rusă.

11/09/2015–25/02/2016 Șef al cabinetului președintelui Fracțiunii Parlamentare
Parlamentul Republicii Moldova,mun. Chișinău (Republica Moldova)
- coordonarea activității Cabinetului (4 consilieri);
- coordonarea procesului de acordare a asistenței și consultanței juridice președintelui Fracțiunii;
- coordonarea procesului de elaborare a proiectelor de acte normative și legislative;
- coordonarea procesului de consiliere parlamentară;
- participarea la reprezentarea intereselor Fracțiunii în fața Curții Constituționale.

25/02/2013–10/09/2015 Consilier în cabinetul preşedintelui Fracţiunii Parlamentare
Parlamentul Republicii Moldova,mun. Chișinău (Republica Moldova)
- acordarea asistenței și consultanței juridice președintelui Fracțiunii Parlamentare;
- elaborarea proiectelor de acte normative și legislative;
- elaborarea notelor juridice și analitice pe subiecte de activitate a Guvernului și Parlamentului
- elaborarea pledoariilor parlamentare;
- elaborarea analizelor juridice, notelor informative juridice, studiilor comparate, rapoarte etc.;
- întocmirea sesizărilor la Curtea Constituțională;
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- asistarea președintelui Fracțiunii Parlamentare în cadrul întrevederilor și negocierilor.

18/10/2011–17/10/2012 Consultant Naţional pentru Ministerul Justiţiei în procesul de monitorizare a
implementării legislaţiei
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP),mun. Chișinău (RepublicaMoldova)
- asigurarea asistenţei în vederea consolidării şi fortificării capacităţilor instituţionale aleMinisterului
Justiţiei în procesul demonitorizare a implementării legislaţiei;
- elaborarea listelor de acte normative şi legislative care vor fi monitorizate;
- elaborarea proiectelor de acte normative în baza căror se va efectuamonitorizarea;
- asigurarea asistenţei metodologice ministerelor de resort în vederea executării procesului de
monitorizare şi întocmire a rapoartelor demonitorizare;
- întocmirea Raportului anual demonitorizare a procesului de implementare a legislaţiei.

03/05/2010–17/10/2011 Şef Direcţie juridică
CasaNaţională deAsigurări Sociale a Republicii Moldova (CNAS),mun. Chișinău (Republica
Moldova)

- coordonarea procesului de elaborare, perfecţionare şi punere în aplicare a cadrului juridic al
sistemului public de asigurări sociale şi al activităţii CNAS;
- coordonarea procesului de apărare a intereselor CNAS în raporturile cu alte persoane şi autorităţi
publice, inclusiv în instanţele judiciare de toate nivelele;
- coordonarea exercitării controlului aplicării în CNAS a legislaţiei referitoare la sistemul public de
asigurări sociale, precum şi a monitorizării şi evaluării procedurilor referitoare la perfecţionarea
legislaţiei;
- coordonarea acordării asistenţei metodologice în domeniu;
- coordonarea activităţii Direcţiei juridice.
Membru al următoarelor comisii în cadrul CNAS:
- comisia de concurs;
- comisia de disciplină;
- comisia de stabilire a vechimii în muncă;
- comisia de stabilire a sporurilor şi premiilor directorilor CTAS.

13/09/2007–02/05/2010 Jurist / Consilier al Directorului General
Organizaţia pentru DezvoltareaSectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pe lângă Ministerul
Economiei (ODIMM),mun. Chișinău (Republica Moldova)
- elaborarea contractelor şi a proiectelor de acte normative;
- reprezentarea intereselor şi colaborarea cu organele de stat şi operatorii economici;
- elaborarea informaţiei (aspectul legal) în domeniul antreprenorial (ghiduri legislative, broşuri, articole
pentru ziare etc.);
- responsabilităţi în domeniul juridic referitor la buna funcţionare a organizaţiei, etc.
- organizareaîntîlnirilor de lucru şi şedinţe;
- reprezentareaîn şedinţe şi negocieri, etc.

27/10/2006–06/05/2007 Avocat stagiar
Biroul asociat de avocaţi sectorul Râşcani,mun. Chișinău (RepublicaMoldova)
- pregătirea documentelor necesare pentru şedinţele de judecată;



Curriculum vitae
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

COMPETENŢE PERSONALE

- acordarea consultaţiilor juridice în materie civilă;
- asistarea în şedinţele pe cazuri civile şi penale.

01/10/2003–26/10/2006 Jurist consultant
S.R.L. „AxisMundi”,mun. Chișinău (Republica Moldova)
- asigurarea asistenţei juridice în activitatea întreprinderii;
- lucrul cu documentele, aspecte legale;
- reprezentarea intereselor în raport cu organele de stat şi persoanele juridice, etc.

10/10/2005–11/06/2006 Diplomă: Magistru în drept
Academia „Ştefan cel Mare”, mun. Chișinău (RepublicaMoldova)

2000–2005 Diplimă: Licențiat în drept
Universitatea Liberă Internaţională dinMoldova (ULIM), mun. Chișinău (RepublicaMoldova)

Limbamaternă Româna

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

engleză C1 C1 C1 C1 C1

rusă C2 C2 C2 C2 C2
Niveluri:A1 șiA2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Abilitatea de comunicare - clară, verbal și scris.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- capacităţi de lider şi lucru în echipă;
- capacităţi de ordin organizaţional şi analitic;
- aptitudini de lucru în condiţii de presiune şi limite de timp.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- cunoştinţe în aşa ramuri de drept ca: dreptul constituțional, dreptul şi procedura civilă, dreptul
administrativ, dreptul comercial, dreptul şi procedura penală, drepturile omului etc.;
- atitudine serioasă faţă de serviciu, responsabil, onest,loial, sociabil;
- tendinţă permanentă spre perfecţionare;
- liber de discriminări de orice tip.

Competenţe informatice - abilităţi PC, sisteme operaţionale: Windows;
- cunoştinţede bază PC:MSOfficeWindows (Word, Excel, PowerPoint);
- lucru cu Internetul, e-mailing;
- lucrul cu bazele de date juridice: Moldlex, Lexjustice.

Alte competenţe - Cunoașterea aprofundată a procedurilor judiciare în domeniul dreptului civil și contencios

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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administrativ, de toate nivelurile (instanțele de fond, curțile de apel, Curtea Supremă de Justiție);
- Cunoașterea procedurii de contencios constituțional și experiență în fața Curții Constitutționale;
- Abilitatea de a elabora și de a negocia documente juridice complexe;
- Experiență de lucru cu Legislația Comparată a statelor UE, cuOpiniile și Recomandările Comisiei de
la Veneția, Dreptul Constituțional al Statelor UE.

Permis de conducere B

Certificate 2010 - Diplomă pentru activitate impecabilă în funcția de șef al direcției juridice;
2018 - Diplomă pentru contribuție specială în constituirea Institutului Diplomatic al Ministerului

Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Informație adițională Căsătorit;
Tată a un copil.



SCRISOARE DE INTENȚIE

Comisiei de Evaluare și Concurs,

Aș dori să profit de această ocazie pentru a supune atenției Dvs. posibilitatea de a beneficia de
ambiția și optimismul meu, precum și de experiența profesională de peste 14 ani în domeniile
juridic și legislativ, în instituțiile publice naționale precum Parlamentul, Ministerul Justiției,
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene etc., și pentru entitățile internaționale ca
PNUD Moldova și Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene în Republica Moldova, pe care
aș dori să o propun în aplicația mea pentru poziția de Secretar General al Ministerului Justiției.
În susținerea celor invocate doresc să aduc câteva argumente pentru a scoate în evidență
experiența în următoarele domenii:

Experiență în domeniul Reformei Sectorului Justiției - Trebuie să menționez că am fost implicat
în reforma sectorului justiției din Republica Moldova în perioadele 2011-2012 și 2016-2018.
Între 2011-2012, am activat în cadrul Ministerului Justiției în calitate de Consultant Național
PNUD pentru efectuarea procesului de monitorizare a implementării cadrului legislativ în
Republica Moldova. Acel mandat mi-a permis să fiu experimentat nu doar în coordonarea
activităților ministerelor naționale dar și în coordonarea activităților de cooperare cu
organizațiile internaționale. Totodată, acel mandat a făcut să fiu bine cunoscut cu principiile și
valorile ONU. Principalul scop al poziției a fost oferirea asistenței pentru consolidarea
capacităților Ministerului Justiției în procesul de monitorizare a implementării legislației și
oferirea asistenței metodologice ministerelor de resort în realizarea monitorizării și întocmirii
rapoartelor de monitorizare.
Între 2016-2018, am activat în beneficiul Ministerului Justiției în calitate de Asistent al Înaltului
Consilier al Uniunii Europene pentru Justiție. Acea poziție mi-a oferit o experiență europeană în
domeniul jsutiției care s-a manifestat printr-o colaborare strânsă cu Înaltul Consilier al UE pentru
Justiție și oportunitatea de a mă alătura echipei de lucru care a avut drept sarcină elaborarea
celei de-a doua strategie pentru Sectorul Justiției, axată în principal pe implementarea mai
profundă a rezultatelor primei strategii. Datorită specificului poziției, am participat la toate
activitățile Înaltului Consilier, inclusiv cooperarea frecventă cu Delegația Uniunii Europene în
Moldova, în special pe subiecte aferente sectorului justiției.

Experiența în domeniul managementului - Pe parcursul activității mele profesionale am avut
ocazia să conduc cîteva echipe de profesioniști care de cele mai dese ori erau focusați în
activitate pe domeniul juridic.
Pe parcursul anilor 2010-2011 am avut onoarea să conduc 11 juriști din cadrul Direcției Juridice a
Casei Naționale de Asigurări Sociale. Direcția era compusă din 2 secții (elaborare legislativă și
contencios administrativ). Astfel, conducerea corectă și eficientă a Direcției a necesitat un
spectru larg de activități începînd cu elaborarea planului de activitate, realizarea acestuia și
raportarea la timp a măsurilor întreprinse. Este de menționat că pe parcursul mandatului meu
procentul cîștigurilor de cauze în instanțele de judecată s-a majorat cu circa 7 %. Direcția Juridică
a efectuat un Legal Due Diligence care scos în evidență cauzele generatoare de litgii din cadrul
instituției, iar pe parcurs a fost depus efort pentru eliminarea acestora și minimizarea
cheltuielilor bugetare sub formă de plăți judiciare.
În 2015-2016 am deținut poziția de Șef de Cabinet al Președintelui Fracțiunii Parlamentare a
cărui sarcină principală a fost managementul unei echipe de 4 consilieri parlamentari. Atribuțiile
cabinetului nu se limitau doar la asistența și suportul juridic dar se refereau și la asigurarea bunei
funcționări a cabinetului, inclusv sub aspect organizațional, birotică, secretariat, primire cetățeni,
corespondență etc. Procesul de management al cabinetului a fost unul onorabil dar totodată
complex sub aspectul sarcinilor raportat la numărul de specialiști din cadrul cabinetului. Este
important că la finele mandatului a fost înregistrat un scor rezultativ în ceea ce privește eficiența
activității cabinetului.



Experiență în domeniul Elaborării Legislative - Experiența mea în domeniul elaborării actelor
normative a început în 2009 pe care am consolidat-o pe parcursul mandatelor ulterioare. În
domeniul elaborării legislative am atins cel mai înalt nivel de profesionalism în timpul activității
mele în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, unde datorită abordării și abilității de a găsi
soluții am avut oportunitatea de a lucra ca și Consilier, mai târziu - Șef de cabinet al Președintelui
Fracțiunii Parlamentare. Misiunea principală a fost să conduc o echipă de 4 consilieri, care
ofereau asistență și consiliere juridică Președintelui Fracțiunii Parlamentare. Printre sarcinile de
bază au fost elaborarea legislativă, expertiza juridică a proiectelor de legi, efectuarea analizelor
juridice a situațiilor de drept, realizarea studiilor legislative comparate, lucrul cu Opiniile Comisiei
de la Veneția și Hotărîrile Curții Constituționale. Acel mandat mi-a oferit posibilitatea de a obține
cunoștințe practice valoroase și oportunitatea de a fi consilier a doi foști prim-miniștri ai
Republicii Moldova, unul dintre ei înainte de mandatul său, al doilea după mandatul său au
condus Fracțiunea Parlamentară din 2013 până în 2016. Acea experiență unică de fapt mi-a
dezvoltat foarte mult capacitatea de a înțelege și de a lucra cu înalți oficiali guvernamentali, să
fiu atent la detalii și să devin experimentat și calm în condițiile de lucrul sub presiune.
Faptele descrise mai sus au făcut că la finele mandatului să am rezultate profesionale
semnificative, precum 68 de proiecte de legi și amendamente elaborate, peste 135 de analize
juridice și note informative, 11 studii legislative complexe, 5 sesizări la Curtea Constituțională etc.
Printre cele mai importante realizări personale în domeniul creației legislative, aș dori să remarc
următoarele:
a) Modificarea Regulamentului Parlamentului care a stabilit drepturile opoziției parlamentare.
Amendamentul a întocmit în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și cerințele
Curții Constituționale a Republicii Moldova (a fost adoptat);
b) Proiectul Codului de Etică și Conduită a deputaților în Parlament. Proiectul legii a fost evaluat
și avizat pozitiv de către experții OSCE-ODIHR, CoE-GRECO și experți ai Parlamentului European.
(din motive politice nu a fost adopta);
c) Modificarea Codului Muncii și HP privind zilele de sărbătoare și comemorative prin care s-a
stabilit că 9 mai este Ziua Europei în Republica Moldova.

Experiență Contractuală și Judiciară - În activitatea mea am 4 ani de experiență în domeniul
practicii judiciare și mai mult de 5 ani de lucru practic cu dreptul contractual. Am fost implicat cel
mai activ în litigii în timpul mandatului meu de Șef al Direcției Juridice din cadrul Casei Naționale
de Asigurări Sociale. Direcția era responsabilă pentru administrarea a circa 300 de cazuri anual
civile și administrative, pe lângă alte sarcini legate de acordarea asistenței juridice și de
elaborarea a actelor normative și a contractelor. Bugetul general anual al Autorității Naționale
pentru Securitate Socială constituia aproximativ 800 de milioane de dolari și niciun contract sau
tranzacții juridice nu au fost întreprinse fără avizul pozitiv al Direcției Juridice. Este important să
remarcăm că pe parcursul mandatului meu nu au fost inițiate careva litigii pe marginea
contractelor avizate de către Direcția Juridică.

Criterii suplimentare - Nivelul studiilor mele este în conformitate cu standardele solicitate
pentru acestă poziție, avînd în vedere că dispun de o Diplomă de licențiat în drept și o Diplomă
de Magistru în drept. Abilitățile mele linvistice sunt în conformitate cu cerințele pentru funcția
pentru care candidez, ținînd cont că Limba Română este limba maternă, iar nivelul de cunoaștere
a limbilor Engleză și Rusă corespund nivelului de lucru verbal și în scris, inclusiv în domeniul
juridic.

Apreciez timpul și atenția acordată aplicației mele și cred cu fermitate că argumentele de mai sus,
precum și abilitățile mele profesionale pot să efere o valoare adăugată activității Ministerului
Justiției.

Cu respect,

Mihail Malașevschi


