
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 

 

Ofiţer  al Secţiei regionale „Nord” de combatere  

a şederii ilegale a străinilor    

 

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: 

 Combaterea criminalităţii în rîndurile străinilor, asigurarea ordinii de drept şi combaterea şederii ilegale 

a străinilor pe teritoriul deservit de către Secţia regională „Nord”. 

 

Sarcinile de bază:  

1. Desfăşoară acţiuni de control, la stabilirea legalităţii şederii  şi plasării în cîmpul muncii a străinilor, 

dispunerea măsurilor conform legislaţiei privind regimul străinilor în privinţa străinilor şi apatrizilor, 

care săvîrşesc infracţiuni sau încalcă regulile de şedere. 

2. Analizează factorii, cauzele şi condiţiile care contribuie la încălcarea regulilor de şedere şi plasare în 

cîmpul muncii a străinilor şi apatrizilor în Republica Moldova. 

 

Atribuţiile de serviciu: 

- Efectuează activităţi speciale de investigaţii, pe domeniul de competenţă. 

- Efectuează măsuri de prevenţie pe teritoriul de competenţă, în vederea combaterii şederii ilegale a 

străinilor. 

- Aplică proceduri interne de lucru specifice domeniului de activitate. 

- Conlucrează cu subdiviziunile teritoriale ale MAI, IGP, DPF şi DTC, organele publice locale pe 

problemele ce ţin de combaterea migraţiei şi şederii ilegale a străinilor şi apatrizilor. 

- Exercită alte atribuţii prevăzute de fişa postului, conform domeniului de competenţă. 

 

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 de muncă; 

- 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 specifice din fişa postului; 

3) să deţină studiile stabilite de prezentul Regulament; 

4) să îndeplinească condiţiile minime obligatorii stabilite în cazul trecerii din corpul de subofiţeri în corpul de 

ofiţeri 

 

 



Studii:  

- Superioare de licenţă cu diplomă sau echivalente în drept; 

- Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul migraţiei. 

 

Cunoştinţe: 

- cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în domeniu; 

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; 

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, 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 

Secţiei 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. 

 


