POLIȚIA DE FRONTIERĂ

Alegerea profesiei de polițist de frontieră,
oferă mai multe AVANTAJE:
 Posibilitatea de a munci în țară, fiind alături de fam-

ilie, părinți și copii;

 Salariu și un loc de muncă stabil, cu perspective de

avansare în carieră;

 Vă este asigurat echipamentul și uniforma de ser-

viciu;

 Asigurarea socială și medicală sunt garantate de

stat;

 În primul an de activitate în PF veți fi ghidat în car-








ieră de un mentor – veți fi îndrumat de o persoană
cu experiență bogată, care va contribui la dezvoltarea dvs profesională;
Veţi primi o indemnizație lunară pentru închirierea
spațiului locativ;
Veți beneficia de concediu de odihnă anual plătit –
minim 35 de zile calendaristice;
Puteți beneficia de concediu suplimentar plătit
pentru studii;
Posibilitatea unei pensionări timpurii;
Participarea la instruiri internaționale și naționale
pe domeniul de activitate.

Pentru informaţii suplimentare
Vă puteți adresa la :
 mun. Chişinău, str. Petricani, 19, tel. (022) 259-692, 259722;
 or. Edineţ, str. Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, 290-40;
 mun. Ungheni, str. Suceava, 1, tel. (0236) 3-56-76;
 mun. Cahul, str. Garoafelor, 40, tel. (0299) 3-12-58, 3-12
-90;
 or. Ştefan-Vodă, str. Grigore Ureche 3, tel. (0242) 2-5107, (0242) 2-30-46;
 Centrul de Excelenţă în Securitatea Frontierei, mun.
Ungheni, str. Suceava 1, tel. (0236) 2-91-77, (0236) 2-9178;
email: resurse.umane@border.gov.md

• www.facebook.com/border.gov.md
• www.facebook.com/CESFofficial
• www.facebook.com/Academia-Stefan-cel-Mare-oficial
• www.border.gov.md
• www.border-school.md
• www.academy.police.md

ŞI TU POŢI DEVENI POLIŢIST DE FRONTIERĂ!

În atenţia absolvenţilor, dar şi a
tinerilor care îşi doresc o carieră
în Poliţia de Frontieră:

De ce alegi să faci o carieră în
Poliția de Frontieră?
Este profesia care contribuie la prestigiul tău
profesional, o profesie în care se lucrează în echipă, o
profesie în care se experimentează idei şi sugestii.
Este locul în care rezultatele muncii sunt recunoscute, o profesie în care ai sentimentul că poţi ajuta
pe alţii, în special aceasta s-a evidențiat în contextul
crizei de refugiați, prin care Poliția de Frontieră fiind în
prima linie a asigurat traversarea rapidă a frontierei de
stat, pentru ca femeile și copiii care și-au părăsit nu
doar casele, ci și școala, prietenii, membrii familiei și
aproape tot ce aveau din cauza războiului, să obțină
cât mai repede sprijin și siguranță în țara noastră.
Totodată meseria de polițist de frontieră implică foarte multe rigori, responsabilitate, disciplină,
portul uniformei, participând la asigurarea securității
frontierei de stat.

Aici vei găsi răspuns la următoarele întrebări:
 „Cum și unde aș putea afla detalii despre activitatea PF
și cum pot găsi un loc de muncă în Poliția de Frontieră?”
 „Unde să-mi continui studiile”?!
 ”Îmi voi găsi oare un job garantat după 2 sau 3 ani de
studii?”

Tu poți deveni poliţist de frontieră, astfel
aplică la studii la:
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
Studii de licență—3 ani, în baza diplomei de
bacalaureat
Specialitatea: „Securitatea frontierei”
Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei
Studii medii de specialitate— 2 ani, în baza
diplomei de bacalaureat sau în baza certificatului de absolvire a 12 clase.
Specialitatea: „Drept. Securitatea frontierei”

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
Instituție publică de învățământ superior din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în mun. Chișinău,
ce oferă:
 Studii licență la specialitatea „Securitatea Frontierei”,
pentru funcția de ofițer.
 Locuri bugetare: 20 – 25 de locuri.
 La concursul de admitere se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, care deţin diploma de bacalaureat, cu
vârsta cuprinsă între 18 şi 27 ani;
 Instruirea în limba română;
 Cazarea, echipamentul şi instruirea sunt gratuite;
 Toţi studenţii dispun de burse;
 Academia dispune de: săli de studii, acces la resurse
multimedia, platforme educaționale e-learning și internet, sală de forță, sală sportivă, bibliotecă, cantina, poligon de tragere.
După finalizarea studiilor, absolvenţii obţin diplomă
de licenţă în „Securitatea frontierei”, cu acordarea gradului
special primar pentru corpul de ofiţeri.

Toți absolvenții sunt asigurați cu loc de muncă
în Poliția de Frontieră
Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei
al Poliției de Frontieră
Instituţie de învăţămînt profesional tehnic a Poliţiei de
Frontieră cu sediul în mun. Ungheni, ce oferă:
 Studii specializate în „Drept. Securitatea Frontierei”.
 Locuri bugetare: 100 de locuri.
 Admiterea: cetăţenii Republicii Moldova cu vârsta minimă
de 18 ani;
 Aplicarea la studii în baza diplomei de bacalaureat sau ca
alternativă, pentru tinerii care nu vor reuși să susțină
toate probele de bacalaureat, pot participa la admitere
doar în baza certificatului de studii liceale, adică să fi absolvit cele 12 clase.
 Instruirea în limba română;
 Cazarea, hrana, uniforma, echipamentul, asigurarea medicală şi studiile sunt gratuite;
 Toţi elevii dispun de burse;
 Centrul de Excelență dispune de: săli de studii, acces la
resurse multimedia, platforme educaționale e-learning și
internet, sală de forță, sală sportive, bibliotecă, cantina,
poligon de tragere.
Elevii Centrului de Excelență participă la competiții naționale și
internaționale, vizite de studiu internaționale, au acces la ore
de limba engleză și posibilitatea instruirii în conducerea auto
pentru a obține permis de conducere de categoria „B”.

