
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut 

special aferentă corpului de ofiţeri de: 

- Şef al Secţiei integritate şi protecţia informaţiei clasificate. 

 Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233. 

 

 

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 integritate şi protecţia informaţiei clasificate 
 

 
 

Scopul general al funcţiei: 

Desfăşurarea măsurilor de prevenire şi combatere a abaterilor disciplinare în 

rândul angajaţilor şi studenţilor Academiei (în continuare personalul Academiei), 

asigurării securităţii interne şi apărării vieţii, sănătăţii, demnităţii, drepturilor şi 

libertăţilor efectivului, precum şi intereselor societăţii şi ale statului, de atacurile 

nelegitime, contribuind la asigurarea supremaţiei legii. 

 

Sarcinile de bază: 

- Asigurarea securității interne, integrității, respectării drepturilor și 

intereselor legitime ale personalului Academiei, protejarea demnității 

acestuia, în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcționale; 

- Neadmiterea încadrării în cadrul Academiei a persoanelor ce urmăresc 

scopuri ilegale;  

- Organizarea controalelor inopinate și planificate, în scopul verificării 

respectării legalității și disciplinei de serviciu de către personalul 

Academiei în scopul prevenirii, depistării şi curmării infracţiunilor, 

contravenţiilor şi abaterilor disciplinare; 

- Relevarea şi înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care au favorizat comiterea 

de către personalul Academiei a faptelor ilegale; 

- Supravegherea asigurării securităţii informaţionale a sediilor şi edificiilor 

Academiei; 

- Asigurarea regimului secret și organizarea controlului permanent privind 

respectarea măsurilor de protecţie a informaţiilor atribuite la secret de stat 

în cadrul Academiei; 

- Exercitarea acţiunilor prevăzute în Planul de dezvoltare a Controlului intern 

Managerial în cadrul Academiei. 

 

Cerinţe specifice: 

 

Studii: 

- superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul dreptului; 



- cursuri de perfecţionare profesională în domeniul de competenţă al Secţiei. 

- 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, preferențial din cadrul 

serviciilor speciale de investigații sau urmărire penală. 

 

Cunoştinţe: 

- cunoaşterea legislaţiei de specialitate, precum şi implementarea a unor 

bune practici naţionale şi internaționale în domeniul de competenţă; 

- cunoașterea domeniilor conexe profilului de activitate;  

- cunoaşterea domeniului de drept penal, procedură penală; 

- cunoaşterea domeniului de management strategic al resurselor umane; 

- cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente de personal, precum şi a 

practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu; 

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, 

spaniola, germana) la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit); 

- cunoașterea domeniului de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, 

Internet, Intranet etc. 

 

 

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: 
 

Titularul funcției necesită/implică acces la secretul de stat. 
 

- 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; 

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



- activitate flexibilă: de birou; deplasări interne şi 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 Academiei. 

  

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; 

- Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

- Legea nr. 248 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat; 

- Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale; 

- Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrităţii; 

- Legea nr.982 din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie; 

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale 

- Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; 

- Legea nr. 122 din 12.07.2018 privind avertizorii de integritate; 

- 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.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.1176 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice; 

- Hotărîrea Guvernului nr.411 din 25 mai 2010 privind aprobarea Nomenclatorului 

informaţiilor atribuite la secret de stat; 

- Ordinul MAI nr. 160 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

monitorizarea stilului de viaţă al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne”; 

- Ordinul MAI nr. 7 din 19.01.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare exercitate asupra angajaţilor Ministerului 

Afacerilor Interne”; 

- Ordinul MAI nr. 239 din 14.08.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

controlul special al candidaţilor la angajare sau promovare în funcţia publică cu statut special din 

cadrul MAI”. 

 


