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Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2017 pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 288/2016 privind funcționarul 

public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

----------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 20 alin. (2) din Legea nr. 288/2016 privind funcționarul 

public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40-49, art. 85), cu modificările ulterioare,  

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 460/2017 pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 214-215, art. 538), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

 

1) în anexa nr. 1 la hotărâre:  

a) punctul 12: 

se completează cu subpunctul 21) cu următorul cuprins: 

„21) candidatul care a deținut anterior funcții superioare, inclusiv de 

conducere, poate fi promovat la nivelul ierarhic profesional pentru care 

îndeplinește condițiile minime obligatorii cumulative, stabilite în anexa nr. 2 la 

prezentul Regulament”;  

subpunctul 6) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 

„a1) angajarea inițială a absolvenților Centrului de Excelență în Securitatea 

Frontierei poate fi efectuată la nivelurile C02 și, respectiv, C03, în funcție de 

nivelul studiilor obținute (Nivel 4 în conformitate cu Clasificarea Internațională 

Standard a Educației (ISCED) și, respectiv, Nivel 3 ISCED)”; 

 

b) punctul 13 se completează cu textul „și a1)”; 
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c) la punctul 25, subpunctul 1) va avea următorul cuprins: 

 „1) studii superioare de master cu diplomă/echivalente de studii, 

recunoscute de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de 

studii și a calificărilor în domeniul de specialitate, administrație publică sau 

managementul resurselor umane – pentru exercitarea funcțiilor de conducere 

prevăzute pentru corpul de ofițeri de nivelurile A01-A02”; 

 

d) la punctul 37, textul „ , potrivit modului de echivalare a gradelor militare 

și speciale stabilit în Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul 

public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu 

textul „conform tabelului din anexa nr. 4 la prezentul Regulament”;  

 

e) în anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a 

funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

poziția V, coloana a patra, textul „Științe medicale (SMURD și medico-

biologice)” se substituie cu cuvintele „Științe medicale”;  

 

f) în anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a 

funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

la nivelul B02 coloana a doua, condițiile 2) și 3), textul „2 ani” se substituie cu 

textul „1 an”; 

 

g) în anexa nr. 3 Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a 

funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne: 

- la nivelul ierarhic A03, corespunzător gradului special „Comisar 

principal”, coloana a doua, după poziția ,,Șef: secție teritorială, unitate, detașament 

din subdiviziunile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență” se 

completează cu următoarea poziție: 

„Comandant adjunct: detașament din subdiviziunile Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență”; 

- la nivelul ierarhic B02, corespunzător gradului special „Comisar”, 

coloana a doua, după textul ,,Antrenor (echipă sportivă)” se completează 

următoarea poziție:  

„Șef: serviciu/schimb (care conduc nemijlocit structuri constituite exclusiv 

din funcții de subofițeri din cadrul organelor teritoriale ale Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență)”; 

 

h) se completează cu anexa nr. 4 cu următorul cuprins:  
 

„Anexa nr. 4 

la Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a 

funcționarilor publici cu statut special din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne 
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TABEL 

privind echivalarea gradelor speciale și militare deținute în cazul angajării 

directe sau al transferului de specialiști din organele apărării naționale, ale 

securității statului și ordinii publice sau din alte organe de ocrotire a 

normelor de drept 

 

Gradele militare Gradele Speciale 

General de corp de armată General-colonel; chestor general 

General de divizie  General-locotenent; chestor-șef 

General de brigadă General-maior; chestor, inclusiv de 

justiție 

Colonel  Colonel; comisar-șef, inclusiv de 

justiție 

Locotenent-colonel  Locotenent-colonel; comisar principal, 

inclusiv de justiție 

Maior  Maior; comisar, inclusiv de justiție 

Căpitan Căpitan; inspector principal, inclusiv 

de justiție 

Locotenent-major  Locotenent-major;  inspector superior, 

inclusiv de justiție 

Locotenent  Locotenent; sublocotenent; inspector, 

inclusiv de justiție 

Sergent principal 
Plutonier-adjutant; agent-șef principal, 

inclusiv de justiție 
Sergent-major 

Sergent clasa I 

Sergent clasa II  Plutonier-major; agent-șef, inclusiv de 

justiție 

Sergent clasa III  Plutonier; agent-șef adjunct, inclusiv 

de justiție 

Caporal Sergent-major; agent principal, 

inclusiv de justiție 

Soldat clasa I  Sergent; agent superior, inclusiv de 

justiție 

Soldat clasa II   Sergent-inferior;  agent, inclusiv de 

justiție”; Soldat clasa III 

 

 

2) în anexa nr. 2 la hotărâre: 

a) la punctul 16 subpunctul 1), după cuvântul „vacante” se completează cu 

textul „ , potrivit pct. 191,”;  
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b) se completează cu punctul 191 cu următorul cuprins: 

„191. Lista funcțiilor vacante care pot fi ocupate prin recrutarea din sursa 

internă se publică săptămânal pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne 

și/sau pe paginile web ale autorităților administrative/instituțiilor din subordine, în 

baza competențelor de angajare, fără plasarea anunțului pentru fiecare funcție în 

parte.”; 

 

c) la punctul 65, subpunctele 2) și 3) se abrogă; 

 

d) la punctul 651,  cuvintele „după prelungirea termenului” se exclud; 

 

3) în tabelul din anexa nr. 5 la hotărâre: 

a) la poziția Rectorul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne, coloana a doua se completează cu următoarele poziții: 

„– acordă, suspendă, încetează dreptul de acces la secretul de stat sau refuză 

acordarea acestuia funcționarilor publici cu statut special din subordine, potrivit 

Nomenclatorului funcțiilor care necesită acces la secretul de stat aprobat în cadrul 

entității conduse;  

– emite ordinul privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei 

pentru examinarea cererilor privind recunoașterea activității în ramurile civile 

înrudite cu specialitatea (funcția) deținută în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”; 

 

b) la poziția Directorul Biroului migrație și azil, coloana a doua se 

completează cu următoarele poziții: 

„– acordă, suspendă, încetează dreptul de acces la secretul de stat sau refuză 

acordarea acestuia funcționarilor publici cu statut special din subordine, potrivit 

Nomenclatorului funcțiilor care necesită acces la secretul de stat aprobat în cadrul 

entității conduse;  

– emite ordinul privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei 

pentru examinarea cererilor privind recunoașterea activității în ramurile civile 

înrudite cu specialitatea (funcția) deținută în cadrul Biroului migrație și azil”; 

 

c) la poziția Directorul Serviciului tehnologii informaționale, coloana a 

doua se completează cu următoarea poziție: 

 „– emite ordinul privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei 

pentru examinarea cererilor privind recunoașterea activității în ramurile civile 

înrudite cu specialitatea (funcția) deținută în cadrul Serviciului tehnologii 

informaționale”. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 
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