
Informaţia cu privire la condiţiile de participare la concurs 
 

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne 

mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 21 
 

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei poliţieneşti vacante 

ajutor ofiţer de serviciu al secţiei dirijare operativă, pază, acces şi serviciu diurn 

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. 

 
 

Sarcinile de bază: 
 

- desfăşurarea serviciului de zi şi de gardă; 

- asigurarea regimului de acces pe teritoriul blocurilor de studii ale Academiei; 

- paza blocurilor de studii; 

- contribuţia la eficientizarea parteneriatului între poliţie şi societatea civilă; 

- înregistrarea şi verificarea transportului la intrarea/ieşirea pe teritoriul 

Academiei. 
 

Condiţiile de participare la concurs: 
 

Condiţii de bază: 
 

În conformitate cu art.39 al Legii Republicii Moldova nr.320 din 27.12.2012 cu 

privire la activitatea Poliţiei şi statutului poliţistului poate fi angajat în Poliţie 

candidatul care are cetăţenia Republicii Moldova, domiciliu în ţară şi care întruneşte, 

pe lîngă condiţiile stabilite de lege, şi următoarele condiţii speciale: 

a) a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu; 

b) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform 

deciziei comisiei medicale speciale a Ministerului Afacerilor Interne; 

c) posedă studiile şi calificarea corespunzătoare pentru funcţia în care urmează 

să fie numit; 

d) se bucură de o bună reputaţie, are un comportament corespunzător cerinţelor 

de conduită acceptate de societate; 

e) nu are antecedente penale sau nu se află sub urmărire penală pentru săvîrşirea 

de infracţiuni. 
 

Cerinţe specifice: 

Studii: 

- Studii medii, de specialitate sau speciale  

 

Cunoştinţe: 

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 



- abilităţi de comunicare. 

Persoanele interesate vor depune personal în secţia management resurse 

umane a Academiei ”Ştefan cel Mare” a MAI următoarele acte, întocmindu-se 

dosarul de participare: 

a) formularul de participare la concurs
1
; 

b) copia buletinului de identitate; 

c) copia autentificată notarial a actului (diplomă, atestat) de studii şi ale 

certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de 

specializare; 

d) copia şi originalul carnetului de muncă, dacă candidatul are stagiu de muncă; 

e) caracteristica de la ultimul loc de muncă sau studii; 

f) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de 

viaţă, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor sale 

personale
2
; 

g) declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că: 1) nu are antecedente 

penale, 2) nu se află sub urmărire penală, 3) nu este membru al unui partid 

politic, 4) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita 

o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin 

hotărîre judecătorească definitivă, 5) lipsesc interesele personale la funcţia 

solicitată (conform Legii cu privire la conflictul de interese)
3
; 

h) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a MAI. 
 

Condiţiile de muncă: 
 

- regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, serviciu diurn 24/24 (odihnă 48-72 ore); 
 

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs – 07 octombrie 2019 
 

e-mail – iulian.cat@mai.gov.md 
adresa web – www.academy.police.md 
persoanele de contact: 
Rotaru Mariana, tel. 022725233. 
 

Bibliografia concursului: 

- Constituţia Republicii Moldova 

- Legea nr.320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul 

poliţistului; 

- Legea nr.218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a 

mijloacelor speciale şi a armelor de foc; 

- 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.502 din 09.07.2013 „Cu privire la aprobarea Statutului 

disciplinar al poliţistului”; 

- Hotărîrea Guvernului nr.481 din 10.05.2006 cu privire la aprobarea Codului de 

etică şi deontologie al poliţistului. 
                                                           
1
 Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice. 

2
 Textul acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, controlului special în 

privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor sale personale poate fi solicitat la sediul autorităţii publice. 
3
 Textul declaraţiei pe propria răspundere poate fi solicitat la sediul autorităţii publice. 


