Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 21
anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri
Ofiţer superior Secţiei administrare personal al Direcţiei resurse umane
Scopul general al funcţiei:
Coordonarea implementarea şi promovarea politicii şi procedurilor de
personal în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a studenţilor
instituţiei.
Sarcinile de bază:
- Asigurarea implementării şi promovării politicii şi procedurilor de personal
în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a efectivului
variabil.
- Implementarea procedurilor administrative de personal în privinţa
efectivului variabil.
Cerinţe specifice:
Studii:
- superioare, de licenţă sau echivalente juridice sau pedagogice, admisibil şi
în domeniul managementului resurselor umane, administraţiei publice,
psihologiei;
- cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului
resurselor umane
Experienţă profesională:
- să aibă cel puţin 1 an vechime în funcţia de nivelul B03;
- să aibă cel puţin 1 an experienţă profesională în domeniul de specialitate
pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs.
Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea domeniului managementului resurselor umane;
- cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente de personal;
- cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat, a unei limbi străine;
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Power Point, Internet, etc.
Alte informații:
- necesitatea deținerii autorizației de acces la secretul de stat.

Persoanele interesate vor depune personal în Direcţia resurse umane a
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI raportul privind intenţia de ocupare a
funcţiei vacante la care se vor anexa următoarele acte:
- formularul de participare la concurs1;
- copia buletinului de identitate;
- copia autentificată notarial a actului (diplomă, atestat) de studii şi ale
certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau
de specializare;
- caracteristica de la locul de muncă.
Condiţiile de muncă:
- regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea
activităţii în afara orelor de program şi în zilele de repaus, după caz;
- program de muncă: luni-vineri, orele 08.00–17.00, pauză de masă 12.00–
13.00;
- Activitate preponderent de birou.
Modul de ocupare a funcţiei vacante:
În conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la
ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, aprobat prin ordinul HG nr. 460 din 22.06.2017.
Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei anunţată
vacantă – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.
persoanele de contact:
Vadim Ciobanu, tel. 022725233;

Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova
Acte legislative şi normative
- Codul educaţiei al Republicii Moldova;
- Codul muncii al Republicii Moldova;
- Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
- Legea nr.218 din 19 octombrie 2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a
mijloacelor speciale şi a armelor de foc;
- Legea nr. 1544 din 23.06.1993 „Cu privire la asigurarea cu pensii a militarilor şi a
persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne”;
- Legea nr.982 din 11 mai 2000 „Privind accesul la informaţie”;
- Legea nr.133 din 8 iulie 2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal”;
- Legea nr. 142-XVI din 07.07.2005 „Privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de
formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt
superior, ciclul I;
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Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.

- Legea nr. 1123 din 30.07.1992 „Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova”;
- Hotărîrea Guvernului nr.778 din 01 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi
efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”;
- Hotărîrea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI”;
- Hotărîrea Guvernului nr.629 din 08 august 2017 „Pentru aprobarea Codului de etică şi
deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI”;
- Hotărîrea Guvernului nr.409 din 07 iunie 2017 ,,Cu privire la aprobarea statutului
disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”;
- Hotărîrea Guvernului nr.78 din 2102,1994 „Cu privire la modul de calculare a vechimii în
muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei şi sistemului penitenciar”;
- Regulamentul cu privire la formarea profesională continuă a funcţionarilor publici cu
statut special din cadrul MAI, aprobat prin ordinal MAI nr. 114 din 04.05.2017;
- Instrucţiunea privind gestionarea dosarului personal al funcţionarul public cu statut special
din cadrul MAI, aprobată prin Ordinul MAI nr. 146 din 25.05.2017.

