
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 Secţiei returnări şi măsuri restrictive a Direcţiei combatere  

a şederii ilegale a străinilor 
 

Scopul general al funcţiei: 
 

 Realizarea prerogativelor ce ţin de implementarea politicii în domeniul migraţiei şi azilului, controlul 
legalităţii şederii străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. 
 
Sarcinile de bază:  
          Efectuarea formalităţilor de returnare, readmisie, expulzare a străinilor de pe teritoriul Republicii 
Moldova şi îndepărtarea celor declaraţi indezirabili, de luare în custodie publică, inclusiv executarea misiunilor 
de escortă. 
 
Atribuţiile de serviciu: 
                        - verificarea legalității şederii şi plasării în cîmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova a cetăţenilor 
străini şi apatrizilor, precum şi aplicarea, în caz de necesitate, a sancţiunilor contravenţionale în privinţa 
acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
         - efectuarea formalităților necesare pentru îndepărtarea străinilor şi apatrizilor de pe teritoriul Republicii 
Moldova și organizarea îndepărtării sub escortă a străinilor în ţările de origine, de destinaţie sau de tranzit; 
          - emiterea, în privinţa cetăţenilor străini şi apatrizilor, deciziilor de returnare, de returnare sub escortă, de 
revocare şi anulare a dreptului de şedere, de anulare a vizei, de declarare a străinului drept persoană 
indezirabilă, precum şi aplicarea/ridicarea interdicţiile de intrare şi ieşire în/din Republica Moldova; 
           - efectuarea formalităților necesare pentru asistarea la reîntoarcerea voluntară a cetățenilor străini în 
ţările de origine; 
            - efectuarea verificărilor necesare în scopul avizării cererilor depuse de către cetăţeni străini şi apatrizi 
pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere, eliberarea invitaţiei şi prelungirea vizei;     
            - asigurarea  gestionării, coordonării şi controlului activităţii Centrului de Plasament Temporar al 
Străinilor (în continuare CPTS) pe linia introducerii şi scoaterii din CPTS a străinilor, respectării drepturilor şi 
obligaţilor străinilor în perioada aflării acestora în custodie publică; 
             - examinarea sesizărilor parvenite, precum şi în proces de autosesizare a informaţiilor din mas-media, 
referitor la şederea ilegală a străinilor 
             - verificarea respectării de către străini a scopului pentru care li s-a acordat dreptul de ședere. 
 
Responsabilităţi: 

- exercitarea atribuţiilor sale 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 
 
Împuterniciri: În limitele atribuţiilor de serviciu. 

 
Studii: - Studii superioare de licență cu diplomă / echivalente în drept. Cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul 
migraţiei. 
 



Cunoştinţe: 
         - Cunoaşterea legislaţiei în domeniul migraţiei, cunoaşterea procedurilor în domeniul prevenirii, depistării şi 
documentării a încălcărilor legislaţiei în vigoare; cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, 
spaniolă, germană) la nivel basic;  permis de conducere categoria B; cunoştinţe de operare la calculator Word, Excel, 
PowerPoint, Internet, Moldlex.  
 
Abilităţi: Gândire flexibilă, cu o funcţionare optimă a abilităţilor de analiză, sinteză, comparaţie, generalizare şi 
concretizare, abilităţi de anticipare a evenimentelor, spirit deductiv şi investigativ, abilităţi de învăţare pe baza experienţei 
(să se aplice experienţa profesională pentru a se aprecia, evalua, descrie întreaga semnificaţie a evenimentelor şi a 
situaţiilor pentru a putea acţiona), gândire constructivă pentru a evalua diferite căi de acţiune şi pentru a elabora soluţii 
care să se adapteze situaţiilor specifice, înţelegere rapidă şi exactă a relaţiilor dintre factori/situaţii/persoane. 
 
Atitudini/comportamente: Respectarea strictă a legislaţiei, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, respect faţă de oameni, 
spirit de echipă şi iniţiativă, creativitate, flexibilitate, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă, autoexigenţă, 
autodisciplină, responsabilitate, rezistenţă la stres şi lucru sub presiunea timpului şi abilitate, echilibru emoţional, fără 
tendinţe impulsive, depresive, ipohondrice şi apt psihologic. 
 

Condiţiile de participare la concurs: 
 

Condiţii de bază:  
 
În conformitate cu art. 13 al Legii privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne nr.288 din 16.12.2016. 
 
 În funcţiile 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: 
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
    b) cunoaşte limba de stat;  
    c) a atins vârsta de 18 ani;  
    d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei     
medicale a Ministerului Afacerilor Interne;  
    e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată; 
    f) nu are antecedente penale; 
    g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;  
    h) are o reputaţie ireproşabilă;  
    i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu; 
    j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege; 
    k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie. 
 

Persoanele interesate vor depune personal dosarul de participare la concurs în Secţia resurse umane a 
Biroului migrație și azil al MAI care va conţine următoarele acte: 

a) formularul de participare la concurs1; 
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 personale2; 
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 hotărâre 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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                        
1 Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice. 
2 Textul acordului privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului de viaţă şi efectuarea controlului 
special, inclusiv prin accesarea datelor personale poate fi solicitat la sediul autorităţii publice. 
3 Textul declaraţiei pe propria răspundere poate fi solicitat la sediul autorităţii publice. 



1Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice. 
2Textul acordului privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului de viaţă şi efectuarea controlului 
special, inclusiv prin accesarea datelor personale poate fi solicitat la sediul autorităţii publice. 
3Textul declaraţiei pe propria răspundere poate fi solicitat la sediul autorităţii publice. 
 
Termen de depunere a dosarelor pînă la 13.04.2018.  
 
Bibliografia concursului: 

• Legea privind regimul străinilor în RM nr. 200 din 16.07.2010; 
• Legea cu privire la migraţia de muncă nr. 180 din 10.07.2008 ; 
• Legea privind integrarea străinilor în RM nr.274 din 27.12.2011  
• Lege privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia unei vize  şi resortisanţii statelor terţe care sunt exoneraţi 

de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a republicii Moldova nr. 257 din 01.11.2013;  
• Legea nr. 270 din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova: 
• Hotărârea Guvernului nr. 492 din 07 iulie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de 

returnare, expulzare şi readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova”; 
• HG nr. 50 din 15.01.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor; 
• HG nr. 125 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor 

Republicii Moldova; 
• HG nr. 331 din 05.05.2011 cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini; 

 


