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
conferențiar universitar al Catedrei activitate specială de investigații și
anticorupție a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă
Scopul general al funcţiei:
Desfăşurarea la cel mai înalt nivel ştiinţifico-didactic a formării iniţiale şi
continue a specialiştilor de înaltă calificare competitivi pe piaţa naţională şi
internaţională a muncii, la toate formele de organizare a învăţământului superior în
cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” prin crearea, păstrarea şi diseminarea
cunoaşterii la cel mai înalt nivel de excelenţă, inclusiv, păstrarea, dezvoltarea şi
promovarea valorilor naţionale cultural-istorice în contextul diversităţii culturale.
Sarcinile de bază:
1. Organizarea şi realizarea procesului instructiv-educativ.
2. Implementarea metodelor didactice noi în învăţământul universitar.
3. Coordonarea activităţii ştiinţifice în cadrul catedrei.
4. Acordarea asistenţei profesionale cadrelor didactice tinere.
Cerinţe specifice:
Studii:
-

Superioare licenţiate, juridice, psihopedagogie;
Grad de doctor în ramura ştiinţei corespunzătoare postului sau într-o
ramură înrudită;
Titlul de conferenţiar universitar în domeniul respectiv.

Experienţă profesională:
-

Deţinerea unei funcţii de cel puţin 5 ani în domeniul activităţii didactice
sau cel puţin 10 ani de activitate ştiinţifică.

Cunoştinţe:
Cunoaşterea materialului ştiinţifico-didactic din domeniu;
Cunoaşterea domeniului de activitate şi a legislaţiei MAI;
Cunoaşterea metodelor individual de lucru cu studenţii;
Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză,
spaniolă, germană) la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);
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 săptămînă, 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 1
oră;
Activitate preponderent de auditoriu/birou.

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;

Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova
Acte legislative şi normative
- Codul educaţiei al Republicii Moldova;
- 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.218 din 19 octombrie 2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a
mijloacelor speciale şi a armelor de foc;
- 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. 142-XVI din 07.07.2005 „Privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de
formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt
superior, ciclul I;
- 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”;
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Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.

- 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”;
- Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza Sistemului
Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin Ordinul ME nr. 1046 din 29.10.2015 cu modificările
ulterioare efectuate prin Ordinul ME nr. 44 din 26.01.2016;
- Regulamentul privind asigurarea calităţii în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică,
aprobat prin Hotărîrea Senatului nr. 5 din 08.05.2013;
- Manual de management al calităţii, aprobat prin Hotărîrea Senatului nr. 5 din 08.05.2013
etc.;
- Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea
evaluării activităţii de învăţare a studenţilor, aprobate prin Ordinul ME nr. 881 din 18.12.2009.
- Regulamentul privind evaluarea periodică a cardelor didactice, aprobat prin Hotărîrea
Senatului nr. 4 din 30.04.2013;
- Strategie privind asigurarea calităţii învăţămîntului în Academia „Ştefan cel Mare” a
MAI, aprobată prin Hotărîrea Senatului nr. 5 din 08.05.2013.

