
 

ANUNȚ 

privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Direcției regionale Sud a 

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 

 

   În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  

publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcție 

vacantă în cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupată de 

angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor 

Interne: 

 

1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Sud, mun.Cahul, str. 

Garoafelor 40 

2. Denumirea funcțiilor vacante:  

- Subofițer superior al Seviciului dispecerat al Centrului regional de coordonare al 

Direcției regionale Sud - 1 funcție vacantă; 

 

3.Scopul: Monitorizarea continuă a situației înregistrată în zona de competență în 

vederea prezentării acesteia conducerii Direcției regionale, Centrului Operațional 

de Coordonare, asigurarea nemijlocită a pazei subdiviziunii și prin intermediul 

camerelor de luat vederi, precum și ducerea evidenței accesului persoanelor și 

mijloacelor de transport pe teritoriul Direcției regionale. 

 

4.Sarcinile de bază: 

  - Respectarea uniformă a cadrului normative în domeniul său de activitate; 

 - Contribuirea la activitatea de serviciu a dispeceratului; 

 - Asigurarea pazei sediului, încăperilor, teritoriului subdiviziunii și accesului 

persoanelor/mijloacelor de transport pe teritoriul Direcției regionale; 

 - Utilizarea tehnicii a armamentului și mijloacelor speciale din dotare în timpul 

executării sarcinilor de serviciu. 

 
5.Condițiile de participare la concurs: 

    Cerinţe generale: 

    În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice 

persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, 

care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 

  - să corespundă cerințelor specifice din fișa postului; 

 - să dețină studiile prevăzute în Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a 

funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI; 

 - să întrunească alte condiții legale. 

Cunoștințe: 

 - cunoașterea legislației în domeniu; 

 - cunoaștere de operare la calculator: MS Oficie, Internet.  



Termenul de depunere a solicitărilor:08.08.2022-12.08.2022 

Dna Chirijiu Cristina, șef al secției resurse umane a Direcției regionale Sud, telefon 

de contact (0299) 3-12-68, pentru mai multe informații accesați pagina web 

„www.border.gov.md” 

 


