
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  
Şef al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcției administrare patrimoniu 

 
 
 

Scopul general al funcţiei: 
Organizarea asigurării bazei tehnico-materiale a Academiei şi subdiviziunilor 

ei, efectuarea măsurilor îndreptate spre dezvoltarea şi perfecţionarea viabilităţii 
subdiviziunii. 

 
Sarcinile de bază: 
- Identificarea necesarului şi aprovizionarea cu locuri de cazare, echipament, 

uniforme speciale şi de gospodărie, lingerie de pat, rechizite hoteliere şi 
sanitare, inventar de lucru şi alte articole, în limitele competenţei sale; 

- Asigurarea evidenţei, documentării, depozitării, păstrării, repartizării, 
primirii-predării şi răspunderii materiale pentru bunurile, averea şi 
obiectele aflate în gestiune. Menţinerea integrităţii şi stării funcţionale ale 
acestora prin deservire, reparaţie şi prestări de servicii specializate; 

- Controlul, evidenţa şi asigurarea prestării serviciilor comunale; 
- Inventarierea periodică, elaborarea dărilor de seamă şi efectuarea 

controlului asupra utilizării şi folosirii bunurilor materiale, averii şi 
obiectelor aflate în gestiune. 

 
Cerinţe specifice: 
 

Studii: 
- superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul tehnic, drept; 
- cursuri de management de bază/similar. 
 

Experienţă profesională:  
- deținerea funcţiei de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii 

respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani 
vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an 
vechime în funcţii de conducere sau în funcţii de nivel B01; 

- deținerea vechimii în specialitate de cel puţin 3 ani; 
- să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale 

calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la 
ultimele două evaluări. 

 
Cunoştinţe: 

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 
- cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat, a unei limbi străine; 
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 



 
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: 
 

- regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea 
activităţii în afara orelor de program şi în zilele de repaus, după caz; 

- program de muncă: luni-vineri, orele 08.00–17.00, pauză de masă 12.00–
13.00; 

- Activitate flexibilă:  de birou; deplasări interne/externe. 
 

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; e-mail: vadim.ciobanu@mai.gov.md 

 

 
Bibliografia concursului: 
- Constituţia Republicii Moldova 
- Acte legislative şi normative  
- Codul muncii al Republicii Moldova; 
- Codul educației 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.325 din 23 decembrie 2013 „Privind evaluarea integrităţii instituţionale”; 
- 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. 283 din 28.12.2011 „Cu privire la Poliţia de Frontieră”; 

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

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313313


- Legea nr. 219 din 08.11.2018 „Cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri”; 
- 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”. 
- Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 2013 privind aprobarea uniformei, însemnelor şi 

normelor de echipare cu uniformă ale poliţiştilor. 
 

 


