Informaţia cu privire la condiţiile de ocupare a funcţiei
Ministerului Afacerilor Interne
mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice cu statut special de conducere vacantă de
Șef adjunct al Clubului sportiv central ”Dinamo”
(1 funcție pe perioadă nedeterminată)
(OCUPAREA FUNCŢIEI DIN SURSĂ INTERNĂ)
Scopul general al funcţiei:
- Conducerea organizatorico-metodică şi realizarea practică a pregătirii fizice a efectivului
Ministerului Afacerilor Interne, organizarea pregătirii în afara serviciului şi dezvoltarea sportului
aplicativ, stabilirea activităţii gospodăriei şi de producţie la bazele sportive şi întreprinderile
subordonate.
Sarcini de bază:
- Conducerea organizatorico-metodică și realizarea practică a pregătirii fizice și de foc a
efectivului autorităților administrative și instituțiile din subordinea MAI;
- Crearea unui sistem complex de pregătire fizică specială pentru serviciile operative și
subdiviziunile speciale în scopul formării deprinderilor practice necesare efectivului pentru
neutralizarea și capturarea elementelor criminale;
- Organizarea și propagarea disciplinelor sportive, precum și pregătirea în comun acord cu
Ministerul Tineretului și Sportului și Comitetul Național Olimpic a sporturilor de performanță precum
participarea la Campionatele europene, mondiale și Jocurile Olimpice;
- Organizarea pregătirii fizice și de foc în afara serviciului și dezvoltarea sportului aplicativ;
- Inițierea, coordonarea și aprobarea Regulamentului intern, regulamentelor de organizare și
funcționare ale subdiviziunilor structurale, fișelor de post și altor documente relevante activității
Clubului;
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii generale:
La funcţia cu statut special vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele
condiţii generale:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
- este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, conform deciziei comisiei
medicale speciale a MAI;
- are studiile necesare și calificarea corespunzătoare pentru funcţia respectivă;
- nu are antecedente penale, nu se află sub urmărire penală pentru săvîrșirea de infracțiuni;
- nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă
principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
- cunoaşte limba de stat;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
(condiţiile generale şi speciale sînt reglementate de Legea nr.288 din 16.12.2012 şi Hotărîrea
Guvernului nr.460 din 22.06.2017)

Cerinţe specifice:
Studii:
- superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul pregătirii militare și sport;
- cursuri de perfecţionare profesională în domeniul de specialitate.
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoştinţe de cultură generală şi în domeniile conexe profilului de activitate;
- Cunoştinţe generale cu privire la sistemul de management al MAI;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza.).
- Cunoştinţe de operare la calculator.
Experienţă profesională:
- să aibă cel puțin 3 ani vechime în funcţii de conducere în subdiviziunile Ministerului Afacerilor
Interne;
- să aibă cel puţin 5 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să
fie promovat sau să participe la concurs.
Abilităţi: manageriale-organizatorice, de conducere, coordonare, control, lucru cu informația,
planificare, organizare, gîndire analitică şi conceptuală, luare a deciziilor, argumentare, prezentare,
elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, comunicare eficienţă,
obiectivitate, hotărâre și promtitudine în luarea deciziilor.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,
flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare
profesională continuă.
Condiţiile de muncă:
- regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea de a activa 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;
- disponibilitate pentru efectuarea deplasărilor de serviciu.
- activitate preponderent de birou;
Nivelul funcţiei: funcţie publică cu statut special de conducere (nivel A02).
Nivelul de salarizare: Salarizare conform prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar, Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12 decembrie 2018 „Pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar”.
Selectarea candidaţilor se va realiza în conformitate cu Regulamentul privind ocuparea
funcţiilor cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin HG nr.460 din 22.06.2017.
Persoanele interesate vor depune personal raportul privind ocuparea funcţiei vacante,
pînă la data de 10 iunie 2019, ora 16,30, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel
Mare şi Sfînt, 75, bir.72) care va conţine următoarele acte:
Raportul privind intenţia de ocupare a funcţiei publice cu statut special de conducere vacantă.

Sau după caz (la solicitarea suplimentară din partea subdiviziunii de resurse umane
competentă):
1) formularul de participare la concurs1;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia autentificată notarial a actului (diplomă, atestat) de studii şi ale certificatelor de absolvire a
cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4) copia şi originalul carnetului de muncă;
5) caracteristica de la ultimul loc de muncă;
6) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, controlului
special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor sale personale2;
7) 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 hotărîre judecătorească definitivă, 5) lipsesc interesele personale la funcţia solicitată
(conform Legii cu privire la conflictul de interese) 3;
8) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a MAI.
După caz, informaţiile privind data, ora şi locul desfăşurării probei scrise şi probei interviu
vor fi plasate pe pagina web a MAI (www.mai.gov.md) şi vor fi aduse la cunoştinţa fiecărui
candidat admis la proba scrisă şi/sau la proba interviu.
Date de contact:
Chirca Andrei
tel.: (022) 255-373
e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md
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Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web www.mai.gov.md sau solicitat la sediul autorităţii publice.
Textul acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului de viaţă a candidatului, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin
accesarea datelor sale cu caracter personal, poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.
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Textul declaraţiei pe propria răspundere poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.
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