
A N U N Ț 
 

 

 

Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne 

cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 21 
 

anunță vacantă funcția publică cu statut special aferentă corpului de ofițeri: 

Șef al Secției asigurare logistică a Direcției administrare patrimoniu 
 
 

 

Scopul general al funcției: 

Aprovizionarea logistică cu materiale, inventar, utilaj, echipament, produse 

sanitare, menajere și hoteliere, precum și alte articole, în limitele necesarului de 

asigurare a funcționalității instituției. 

 

Sarcinile de bază: 

- Asigurarea tuturor activităților logistice necesare bunei desfășurări a 

funcționalității instituției; 

- Administrarea și controlul eficacității lucrului gospodăresc; 

- Conducerea/managementul unității din subordine. 

 

Cerințe specifice: 

 

Studii: 

- Studii superioare de licență sau echivalent în domeniul jurisprudență 

(juridic/drept); 

- Curs de formare managerială de bază / similar în cadrul instituțiilor de 

învățământ ale MAI. 

 

Experiență profesională: 

- Deținerea funcției de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii 

respective nu sunt prevăzute funcții de nivelul B01, să aibă cel puțin 2 ani 

vechime în funcții de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puțin un an 

vechime în funcții de conducere sau în funcții de nivelul B01; 

- Cel puțin 3 ani de experiență profesională în domeniul de specialitate. 

 

Cunoștințe: 

- Cunoașterea legislației în domeniu; 

- Cunoașterea politicilor și procedurilor eficiente, precum și a practicilor 

pozitive naționale și de peste hotare în domeniul de referință; 

- Cunoașterea la perfecție a limbii de stat, a unei sau mai multe limbi străine; 

- Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

 



Persoanele interesate vor depune personal în Direcția resurse umane a 

Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI raportul privind intenția de ocupare a 

funcției 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 și ale 

certificatelor de absolvire a cursurilor de formare profesională și/sau de 

specializare; 

- caracteristica de la locul de muncă actual. 

 

Condițiile de muncă: 
 

- Condițiile de muncă: 

- regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, cu disponibilitatea 

activității peste program, după caz; 

- program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00; 

- pauză de masă 12.00-13.00; 

- activitate flexibilă: de birou, deplasări interne și externe. 

 

Modul de ocupare a funcției vacante: 
 

În conformitate cu prevederile pct.8 și 9 din Regulamentul cu privire la 

ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, aprobat prin ordinul Hotărârea Guvernului nr.460/2017. 
 

 

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcției anunțată 
vacantă – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a Academiei „Ștefan 
cel Mare” a MAI. 

  

persoana de contact: 
Mariana Rotaru, tel. 022725233; e-mail: mariana.rotaru@mai.gov.md 

 

 

Bibliografia concursului: 
- Constituția Republicii Moldova 

Acte legislative și normative: 

- Codul educației nr.152/2014; 

- Codul muncii nr.154/2003; 

- Legea nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne; 

- Legea nr.218/2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a 

armelor de foc; 

- Legea nr.1544/1993 cu privire la asigurarea cu pensii a militarilor și a persoanelor din 

corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne; 

- Legea nr.982/2000 privind accesul la informație; 

- Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal; 

- Legea nr.1123/1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova; 

                                                           
1 Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorității publice. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=326757


- Legea nr.86/2011 cu privire la simbolurile publice; 

- Hotărârea Guvernului nr.778/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii și efectivului-limită ale 

aparatului central al acestuia; 

- Hotărârea Guvernului nr.693/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului 

Afacerilor Interne; 

- Hotărârea Guvernului nr.460/2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 

din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI; 

- Codul de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.629/2017; 

- Hotărârea Guvernului nr.429/2020 cu privire la organizarea și funcționarea unor instituții 

publice de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

- Statutul disciplinar al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.409/2017; 

- Hotărârea Guvernului nr.781/2020 cu privire la aprobarea unor simboluri corporative ale 

Ministerului Afacerilor Interne. 


