
      

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:  

- Şef adjunct sector, șef al unității control al frontierei al Sectorului poliției de frontieră  

„Stoianovca”  al Direcției regionale Sud - 1 funcție vacantă. 

 

3.Scopul: Acordarea ajutorului șefului sectorului Poliției de Frontieră în gestionarea 

eficientă a subdiviziunii de frontieră. Contribuirea nemijlocită la asigurarea securității 

frontierei  de stat și implimentarea managementului integrat al frontierei de stat pe 

sectorul de responsabilitate a subdiviziunii de frontieră . 

 

4.Sarcinile de bază: 

  - Contribuirea la gestionarea activităților de serviciu a sectorului poliției de frontieră ; 

  - Asigurarea aplicării corecte și uniforme a cadrului legislativ și normativ național și 

internațional pe sectorul de responsabilitate; 

  - Planificarea controlului frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate ; 

  - Asigurarea disciplinei de serviciu în cadrul Sectorului poliției de frontieră ; 

  -  Desfășurarea activității de conlucrare cu partenerii de cooperare, precum și 

activităților de voluntariat. 

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 îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului pentru care candidează; 

- să fie absolvent cu diplomă de studii superioare de licenţă sau echivalente 

corespunzătoare domeniului de specialitate respectiv; 

- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie 

în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare; 

- să corespundă cerinţelor legale privind promovarea în funcţii specifice corpului de 

ofiţeri; 

- să aibă cel puţin 2 ani experienţă profesională în domeniul de - specialitate pentru care 

urmează să fie promovat sau să participe la concurs; 

să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte 



bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări 

- să fi absolvit un curs de perfecţionare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul 

instituţiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne sau alte instituţii de 

învățământ care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne. 

6. Actele ce urmează a fi prezentate: 
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit; 

- avizul ofițerului superior-psiholog; 

- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);  

- alte documente, după caz. 

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” 

 


