
Informaţia cu privire la condiţiile de ocupare a funcţiei publice vacante 

Ministerul Afacerilor Interne 

Biroul migraţie şi azil 

mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare, 124 

 

Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante de 

Ofiţer al Serviciului pază şi acces al Centrului de plasament temporar al străinilor (cu statut de 

secţie) al Biroului migraţiune şi azil (cu statut de departament) 

Funcţia vacantă poate fi ocupată 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 HG nr. 460 din 22.06.2017: 

 
Scopul general al funcţiei: 
 

       Organizarea asigurării pazei pe perioada serviciului în conformitate cu programul zilnic şi a ordinii interioare, 

supravegherea străinilor aflaţi în custodie publică precum şi control acces a persoanelor şi autovehicolelor în Centru. 

 

Sarcinile de bază:  

1. Organizarea erviciuui la paza Centrului, supravegherii străinilor aflaţi în custodie publică şi menţinerii ordinii 

interioare; 

2. Asigurarea respectării drepturilor şi obligaţiilor ce revin străinilor cazaţi în Centru, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

 

Atribuţiile de serviciu: 
 

- examinarea minuţioasă a teritoriului Centrului, camerele şi alte încăperi ale Centrului, pentru a se convinge în 

buna funcţionare a utilajului, mijloacelor de telecomunicaţii şi semnalizare, vizitarea camerelor de cazare a 

străinilor, să verifice prezenţa numerică a străinilor, chestionarea cestora; 

- supravegherea menţinerii ordinii şi curăţeniei în toate încăperile Centrului, în coridoare şi curtea pentru plimbări, 

să nu admită aflarea persoanelor străine şi obiectelor interzise pe teritoriul Centrului; 

- primeşte cererile formulate de către străinii cazaţi în Centru şi asigură înregistrarea conform  procedurii stabilite; 

- asigură pentru străinii cazaţi dreptul la vizită, corespondenţă, cumpărături, hrană, etc; 
 

Responsabilităţile: 

- exercitarea atribuţiilor de serviciu în strictă conformitate cu Legea privind funcționarul public cu statut special din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Regulamentul de organizare şi funcţionare, a structurii şi a efectivului-limită ale 

BMA şi alte acte normative; 

- organizarea raţională a activităţii de serviciu; 

- respectarea disciplinei şi legalităţii de serviciu; 

- păstrarea secretului cu privire la datele şi informaţiile la care are acces în exerciţiul funcţiunii; 

- respectarea normelor deontologice ale funcţionarului public cu statut special; 

     - sporirea competenţei profesionale. 

 

 

Împuternicirile: În limitele atribuţiilor de serviciu. 

 
Condiţiile de ocupare a funcţiei vacante de către candidaţi: 
1. să întrunească condiţiile legale la angajarea iniţială; 

2. să corespundă cerinţelor specificate din fişa postului; 

3. să deţină studiile stabilite în Ghidul carierei poliţistului aprobat prin ord. MAI nr. 201 din 30.06.2017;  

Studii:  

- Superioare de licenţă cu diplomă sau echivalente în drept, militărie, ştiinţe politice, științe ale educației, 

științe economice, științe sociale, științe ale comunicării și informării. Cursuri de formare iniţială în domeniul 

ordinii publice. Cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul migraţiei. 

- Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul migraţiei. 

 

Cunoştinţe: 

- cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în domeniu; 



- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; 

- cunoștințe de operare la calculator: Excel, PowerPoint, Internet. 

 

Abilităţi:integru și transparent, abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, 

prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, comunicare eficientă cu colectivul 

Direcției și delegaţiile străine, capacitatea de a lucra independent şi în echipă, capacitatea managerial – organizatorică, 

abilităţi de exprimare scrisă şi verbală, exigenţe de fermitate, promptitudine în luarea deciziilor, spirit de iniţiativă; 

respectarea strictă a legislaţiei, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetățenilor. 

 

Atitudini/comportamente: diplomaţie, echilibru psihic şi tact în relaţia cu cetăţenii și angajații Direcției, spirit de 

iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, aplanare de conflicte şi 

comunicare eficientă, tendința spre dezvoltare profesională continuă. 
 


