
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare prin concurs funcţia 

publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: 

- Şef al Direcției resurse umane. 

 Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233. 

 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 

 

Anunţă spre ocupare prin concurs funcţia publică cu  

statut special aferentă corpului de ofiţeri de: 

Şef al Direcţiei resurse umane 
 

 

Scopul general al funcţiei: 

Formarea și menținerea personalului profesionist, exercitarea controlului 

permanent asupra executării stricte a legalității și actelor normative ce determină 

munca cu resursele umane, respectarea legislației, protecției sociale și disciplinei de 

serviciu. 

 

Sarcinile de bază: 
 

- Realizarea procesului de implementare și promovare a politicii și 

procedurilor de personal în domeniul recrutării, selectării și integrării 

profesionale a personalului; 

- Realizarea procesului de dezvoltare profesională a angajaților; 

- Realizarea procesului instructiv-educativ, menținerea la nivel înalt a 

disciplinei; 

- Coordonarea implementării procedurilor administrative de personal; 

- Conducerea/managementul unității din subordine. 

 

Atribuţiile de serviciu: 

- Elaborează și implementează politica internă de recrutare, selectare și 

pregătire profesională a angajaților instituției; 

- Participă la procesul de intervievare și testare a candidaților propuși pentru 

funcții vacante, precum și prezintă informații conducerii instituției privind 

nivelul de corespundere psiho-comportamentală a candidaților supuși 

evaluării/testării; 

- Coordonează procesul de elaborare/revizuire a regulamentelor unităților 



structurale ale instituției, precum și procesul de elaborare/revizuire a 

fișelor de post pentru toate funcțiile; 

- Asigură aplicarea și respectarea prevederilor legale referitoare la politica 

de personal privind organizarea și desfășurarea concursurilor, organizarea 

perioadei de probă, etc. 

- Realizează procesul de identificare a necesarului de instruire și de stabilire 

a domeniilor prioritare de instruire, în comun cu șefii de unități structurale 

ale instituției; 

- Elaborează și prezintă spre coordonare și aprobare planul anual de 

pregătire profesională a angajaților; 

- Participă și asigură participarea angajaților instituției la activitățile de 

instruire în cadrul pregătirii profesionale, la stagii, dispute, seminare, 

conferințe în scopul promovării politicilor și procedurilor ce țin de 

competența instituției. 

- Realizează activitățile de planificare a lucrului instructiv-educativ; 

- Asigură implementarea corectă a formelor și metodelor lucrului educativ 

și individual-educativ; 

- Realizează măsuri concrete de profilaxie în vederea menținerii disciplinei 

și ordinii de drept, de consolidare a colectivelor de angajați din instituție; 

- Asigură activitatea de colaborare cu formațiunile obștești din cadrul 

instituției (consiliul veteranilor, consiliile părintești, comitetul sindical, 

etc.). 

- Controlează implementarea procedurilor administrative de personal cu 

privire la evidența personalului, completarea dosarelor personale, a 

materialelor de pensionare, a certificatelor de concediu medical, 

certificatelor, etc.; 

- Coordonează procesul de elaborare a proiectelor de ordine și alte acte 

administrative în domeniul său de competență, etc.; 

- Asigură examinarea calitativă și la termen a petițiilor, indicațiilor, 

dispozițiilor, scrisorilor, cererilor, rapoartelor și demersurilor cu subiecte 

din domeniul de referință; 

- Participă la evaluarea calității rapoartelor și informațiilor elaborate anual 

cu privire la managementul funcțiilor și al angajaților. 

- Planifică, organizează, coordonează, monitorizează și evaluează 

activitatea unității din subordine în corespundere cu misiunea și funcțiile 

acesteia; 

- Determină atribuțiile de serviciu ale angajaților din subordine (cu excepția 

unității de administrare personal), stabilește termenele de realizare a 

activităților preconizate, asigură controlul asupra îndeplinirii acestor 

activități, instruiește și evaluează performanțele profesionale ale 

angajaților din subordine nemijlocită; 

- Coordonează activitățile de recrutare, selectare și integrare profesională a 



noilor angajați ai unității din subordine; 

- Prezintă conducerii instituției propuneri cu privire la numire / promovare/ 

transfer / eliberare / demisie a angajaților din subordine; 

- Asigură mediul de control intern managerial, managementul 

performanţelor şi al riscurilor, delegarea împuternicirilor, descrierea 

proceselor operaţionale de bază, precum şi implementarea şi/sau 

revizuirea activităţilor de monitorizare pe propriul domeniu de 

responsabilitate; 

- Participă la elaborarea raportului anual de autoevaluare cu privire la 

control intern managerial, conform domeniului de competenţă. 
 

Condiţiile de ocupare a funcţiei: 
 

Condiţii de bază: 
 

În conformitate cu prevederile art. 13 al Legii nr.288 din 16.12.2016 privind 

funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în 

funcţii publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate fi 

angajată orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, sex, religie sau origine 

socială, care întruneşte cumulativ următoarele cerinţe: 

- deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

- cunoaşte limba de stat;  

- a atins vîrsta de 18 ani;  

- este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform  

  deciziei Comisiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne;  

- are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată 

- nu are antecedente penale; 

- nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;  

- are o reputaţie ireproşabilă;  

- nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea  

  disciplinei de serviciu; 

- nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al  

  unei organizaţii interzise de lege; 

- corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie; 

- nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce 

derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii naţionale de Integritate. 
 

Cerinţe specifice: 
 

Studii: 

- Studii superioare de master (sau echivalente) în domeniile: jurisprudență 

(juridică/drept), pedagogie, management, administrație publică; 

- Curs de management superior / similar 



Experienţă profesională:  

- Cel puțin 3 ani vechime în funcții de conducere în subdiviziunile MAI / 

organele apărării naționale, securității statului și ordinii publice (cu excepțiile 

stabilite de legislație); 

- Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul de specialitate. 
 
 

Cunoştinţe: 

- Cunoașterea legislației în domeniu; 

- Cunoașterea domeniului de management strategic al resurselor umane; 

- Cunoașterea politicilor și procedurilor eficiente de personal; 

- Cunoașterea aptitudinilor și eficienței activității angajaților din subordine 

nemijlocită; 

- Cunoașterea la perfecție a limbii de stat; 

- Cunoștințe de operare cu TI: Word, Excel, PowerPoint, Internet 
 

Persoanele interesate vor depune personal în Direcţia resurse umane a 

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

participare: 
 

- 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; 

- copia şi originalul carnetului de muncă, dacă candidatul are stagiu de 

muncă; 

- caracteristica de la ultimul loc de muncă sau studii; 

- acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului 

său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice 

necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul 

efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, 

controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor 

personale
2
; 

- declaraţia pe proprie 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 privat de dreptul de a ocupa anumite 

funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau 

                                                           

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. 



complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă; 5) nu se 

află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 

2016 privind declararea averii şi a intereselor personale)
3
; 

- certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a MAI. 
 

 

Condiţiile de muncă: 

 

- Condiţiile de muncă: 

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

activităţii peste durata normală a timpului de muncă, după caz;  

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

- pauză de masă 12.00-13.00; 

- activitate preponderent de birou. 

 

Alte informaţii: 

 

- Titularul funcției necesită/implică acces la secretul de stat 

 

 

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs – 29.07.2022 
 

e-mail – mariana.rotaru@mai.gov.md 

persoanele de contact: 

Rotaru Mariana, tel. 022725233; 

 

Bibliografie: 

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; 

- Legea nr.218 din 19 octombrie 2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor 

speciale şi a armelor de foc; 

- Legea nr. 1544 din 23.06.1993 „Cu privire la asigurarea cu pensii a militarilor şi a 

persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne”; 

- 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. 142 din 07.07.2005 „Privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, 

ciclul I; 

                                                           

3
 Textul declaraţiei pe propria răspundere poate fi solicitat la sediul autorităţii publice. 

lex:LPLP20160617133
lex:LPLP20160617133
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=326757


- Legea nr. 1123 din 30.07.1992 „Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova”; 

- Legea nr. 86 din 28.07.2011 „Cu privire la simbolurile publice”; 

- 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.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.429 din 24 iunie 2020 ,,Cu privire la organizarea şi funcţionarea 

unor instituţii publice de învăţământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”; 

- 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”; 

- Hotărîrea Guvernului nr.78 din 2102,1994 „Cu privire la modul de calculare a vechimii în 

muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă 

şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei şi sistemului penitenciar”; 

- Hotărîrea Guvernului nr.781 din 28 octombrie 2020 ,,Cu privire la aprobarea unor simboluri 

corporative ale Ministerului Afacerilor Interne” 

- Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public cu 

statut special şi carabinierului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul MAI 

nr. 561 din 31.12.2020; 

- Regulamentul cu privire la formarea profesională continuă a funcţionarilor publici cu statut 

special din cadrul MAI, aprobat prin ordinal MAI nr. 114 din 04.05.2017; 

- Instrucţiunea privind gestionarea dosarului personal al funcţionarul public cu statut special 

din cadrul MAI, aprobată prin Ordinul MAI nr. 146 din 25.05.2017. 

 

 


