
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut 

special aferentă corpului de ofiţeri de: 

- Ofiţer principal al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management 

operaţional. 

 Persoana de contact: Vadim Ciobanu, 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 ofiţeri  

Ofiţer principal al Secţiei de gardă şi regim a  

Direcţiei management operaţional 
 

 
 

Scopul general al funcţiei: 

Asigură regimul de pază, control şi acces în cadrul Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI şi fluxul de informaţii cu subdiviziunile structurale ale instituţiei şi 

cu Secţia monitorizare operaţională a DCMO a IMO din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

 

Sarcinile de bază: 

- Verificarea şi supravegherea permanentă a respectării orarului zilnic de 

către efectivul constant şi variabil al Academiei în vederea  realizării 

optime a obiectivelor instituţiei. 

- Ţinerea legăturii periodice cu Centrul de monitorizare a situaţiei operative 

a Ministerului Afacerilor Interne pentru cunoaşterea stării operative în 

municipiul Chişinău şi în republică. 

 

Cerinţe specifice: 

 

Studii: 

- superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul dreptului, 

militar; 

- cursuri de perfecţionare profesională în domeniul de competenţă al Secţiei. 

 

Experienţă profesională:  

 

- deţinerea vechimii în funcţia de nivelul profesional B02 minimum 2 ani 

sau, dacă în structura subdiviziunii  nu sunt prevăzute funcţii de nivelul 

B02, să aibă cel puţin 2 ani de vechime în funcţii de nivelul B03, ori să fi 

deţinut anterior funcţii de conducere sau de nivelul B01;  

- - deţinerea vechimii în specialitate de cel puţin 2 ani 



 

Cunoştinţe: 

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu, precum şi a bunelor practici naţionale şi 

internaţionale în domeniul de competenţă; 

- cunoştinţe de cultură generală şi în domeniile conexe profilului de 

activitate; 

- cunoaşterea obligatorie a limbii de stat; 

- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, Intranet etc. 

 

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: 
 

- ziua de muncă 24/24 (odihnă 48-72 ore); 

- regim de muncă: 40 ore pe săptămână. 

 

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 muncii al Republicii Moldova; 

- Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

- Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale; 

- Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrităţii; 

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



- 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; 

- 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”. 

 

 


