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
Şef-adjunct al Direcţiei studii şi management al calităţii
Scopul general al funcţiei:
Contribuie la realizarea misiunii şi a obiectivelor strategice ale Direcției studii
și management al calității. Formarea şi menţinerea unui corp de funcţionari
profesionişti, implementarea politicilor şi procedurilor moderne în organizarea şi
desfăşurarea procesului didactic la compartimentele: planificarea şi organizarea
procesului instructiv-educativ, asigurarea calităţii procesului de studii, mobilitatea
academică, evidenţa actelor de studii, perfecţionarea cadrelor didactice, orientarea
profesională şi ghidarea în carieră. Crearea unui climat organizațional pozitiv,
orientat spre rezultate/performanță.
Sarcinile de bază:
- Asistă șeful direcției în realizarea managementului calității studiilor în
Academie.
- Organizează, îndrumă și controlează activitatea serviciilor pe care le
coordonează în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin.
- Asistă șeful direcției în organizarea sistemului de management al calității.
- Rezoluționează și repartizează pentru soluționare, în termenul legal,
corespondența și celelalte lucrări a serviciilor pe care le coordonează, în
baza delegării de competență.
- Reprezintă direcția, conform împuternicirilor primite.
Cerinţe specifice:
Studii:
- Studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul jurisprudenţei,
pedagogiei;
- deţinerea titlului ştiinţific de doctor în drept/pedagogie.
Experienţă profesională:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în subdiviziunile
Ministerului Afacerilor Interne / organele apărării naţionale, securităţii
statului şi ordinii publice, cu excepţiile stabilite de prezentul Regulament;
- să aibă cel puţin 5 ani de experienţă profesională în domeniul de
specialitate.
Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniul învăţământului (ordine, circulare,
regulamente, hotărâri de guvern, legi, coduri etc.);

- cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente de instruire, învăţare,
predare, evaluare precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste
hotare în domeniu;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza,
spaniola, germana etc.) la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
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 concurs 1;
- 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 săptămână, 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;
1

Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.

- Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
- Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrităţii;
- 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. 122 din 12.07.2018 privind avertizorii de integritate;
- Legea nr. 142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de
formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ
superior, ciclul I;
- Hotărârea Guvernului nr.56 din 27.01.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru
cu privire la mobilitatea academică în învăţământul superior;
- Hotărârea Guvernului nr. 854 din 21.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de ocupare a posturilor didactice în învăţământul superior;
- Hotărârea Guvernului nr. 464 din 28.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la organizarea ciclului II – studii superioare de master;
- Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III;
- Hotărârea 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”;
- Hotărârea Guvernului nr.629 din 08 august 2017 „Pentru aprobarea Codului de etică şi
deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI”;
- Hotărârea Guvernului nr.409 din 07 iunie 2017 ,,Cu privire la aprobarea statutului
disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
- Ordinul ME nr. 304 din 22.04.2016 cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice;
- Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea
evaluării activităţii de învăţare a studenţilor, aprobate prin ordinul ME nr. 881 din 18.12.2009;
- Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de
licenţă, aprobat prin ordinul ME nr. 1047 din 29.10.2015;
- Regulament-cadru privind stagiile de practică în învăţământul superior, aprobat prin
ordinul ME nr. 203 din 19.03.2014;
- Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea structurilor de autoguvernanţă
studenţească, aprobat prin ordinul ME nr. 969 din 06.08.2014;
- Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţământul superior, anexa nr. 1 la ordinul
ME nr. 671 din 06.08.2010.

