AVIZ
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut
special aferente corpului de subofiţeri de:
-

ajutor ofiţer de serviciu al Secţiei de gardă şi regim a Departamentului
management operaţional;

-

inspector-şofer al Secţiei armament şi poligoane a Departamentului
management operaţional.

Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 21
anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri
ajutor ofiţer de serviciu al Secţiei de gardă şi regim a Departamentului management
operaţional
Scopul general al funcţiei:
Asigurarea şi menţinerea ordinii interioare pentru desfăşurarea eficientă a
procesului de instruire a studenţilor, cursanţilor şi audienţilor. Desfăşurarea
serviciului de zi şi de gardă şi paza blocurilor de studii. Asigurarea regimului de
acces pe teritoriul blocurilor de studii; înregistrarea şi verificarea transportului la
intrarea/ieşirea pe teritoriul instituţiei.
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 Academiei „Ştefan cel
Mare” a MAI.
adresa web – www.academy.police.md
persoanele de contact:
Rotaru Mariana, tel. 022725233;

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 21
anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri

inspector-şofer al Secţiei armament şi poligoane a Departamentului management
operaţional
Scopul general al funcţiei:
Posedarea experienţei şi deprinderii de a conduce cu mijlocul de transport,
precum şi a cunoştinţelor referitor la construcţia şi menţinerea în stare tehnică bună a
mijlocului de transport.
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 Academiei „Ştefan cel
Mare” a MAI.
adresa web – www.academy.police.md
persoanele de contact:
Rotaru Mariana, tel. 022725233;

