
Formular  
de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante  

   
Autoritatea publică: Ministerul Afacerilor Interne   
 

Funcţia publică solicitată: Secretar general de stat  
I. Date generale 
  

Nume Gladii Prenume Feodor 

Data naşterii 13 noiembrie 1965 Domiciliu Mun. Chișinău  

Cetăţenia (inclusiv 
a altor state) 

 Moldova 

 România 

  

Telefon  serv. –  
domic. –  
mobil – 069270020 

E-mail sarata.md1@gmail.com 

Adresa poştală Mun. Chișinău, str. Petru 
Zadnipru 19/1 ap. 75 

   
  

II. Educaţie  
  
Studii de bază: 
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, localizarea, facultatea  Specialitatea obţinută. 
Diplomă/certificat 

  01.091986 – 01.06.1990  Academia MAI a Federaţiei Ruse, or. Nijnii 
Novgorod (ГВШ МВД СССР)  

Jurist (diplomă) 

  
Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul 
obţinut. 

Diplomă/certificat 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:  
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat 

……………………………………………………………………………………………   
Titluri ştiinţifice   

  

  

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.   

  

  

   
  III. Experienţa de muncă  

  

Vechimea în serviciul public anii 1990-2013 
Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate anii 1986-1995 (09 ani, 01 luni, 28 zile )  

 

 

   



Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă) 
  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

02.04.1986- 
20.06.1995 

 
 
 

MAI. Poliţia Economică, MD-
2012, mun. Chișinău, bd. 
Stefan cel Mare, 75.  
1. Studiile de zi în  Academia 
MAI a Federaţiei Ruse, or. Nijnii 
Novgorod (fosta ГВШ МВД 
СССР) inclusiv stagiunea 
profesională în orașele Moscova, 
Sanct Petersburg.  

2. Inspector, Poliţia Economică, 
Comisariatul Botanica. 

3. Inspector superior în aparatul 
central al MAI Direcţia  Poliţiei 
Economice. 

2.1.Activități operative de investigație, 
documentarea, constatarea, cercetarea 
prealabilă a crimelor economice depistate. 
Coordonarea unor activității cu procurorul. 
Aplicarea procedurilor administrative, 
procedurilor penale, conlucrarea cu instituțiile 
publice și private. Întocmirea rapoartelor. 

3.1. Responsabil de activitatea subdiviziunilor 
teritoriale ale Poliței Economice din zona de sud. 
Coordonarea activităților operative de 
investigație, analiza situației de pe teren, auditul 
activității subdiviziunilor teritoriale, coordonarea 
anumitor activități. Organizarea conlucrării 
subdiviziunilor teritoriale cu aparatul central. 
Stabilirea obiectivelor pe termen scurt, mediu și 
lung, Participarea în grupurile de inspectare a 
comisariatelor de poliție, pe tot teritoriul RM.  

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

03.07.1995- 
26.10.1998 

  
  
  

Garda Financiară a 
Departamentului Control 
Financiar și Revizii de pe lângă 
Ministerul Finanțelor. Inspector 
principal categoria întâi. 

Responsabilăți de: aplicare a prevederilor 
Decretului Președintelui RM Nr. 163 din 
18.07.1992 și a măsurilor urgente de reprimare a 
activităţii economico-financiare ilicite desfăşurate 
de persoanele juridice şi fizice - agenţi ai 
antreprenorialului. De asemenea, participarea la 
auditul activităților subdiviziunilor teritoriale. 
Acordarea suportului juridic. 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

27.10.1998- 
31.12.1998 

 
 

 

Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat, de pe lângă Ministerul 
Finanțelor, mun. Chișinău, str. 
Cosmonauților -9. Șef secție 
probleme juridice a DUCCM. 

Organizarea activităților curente, stabilirea 
obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung, 
stabilirea diferitor activități pentru juriștii secției, 
motivarea lor întru atingerea obiectivelor stabilite, 
evaluarea rezultatelor, întocmirea rapoartelor. 
Totalizarea expertizelor juridice ale actelor de 
control fiscal și previzibilitatea riscurilor judiciare. 
Reprezentarea intereselor în instanțele de 
judecată (pe cauze complicate). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 
 

01.01.1999- 
29.07.1999 

 
 
 
 

Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat, de pe lângă Ministerul 
Finanțelor, mun. Chișinău, str. 
Cosmonauților -9.  
Sef adjunct al Direcției Urmărire 
și Control al Contribuabililor Mari. 
 
 

Supravegherea personalului implicat în activitatea 
de control fiscal și de urmărire a datoriilor fiscale, 
evaluarea riscurilor de corupție. Organizarea 
activităților de popularizare a legislației fiscale. 
Asigurarea suportului juridic. Audiența 
contribuabililor mari. Monitorizarea litigiilor 
judiciare, evaluarea riscurilor. Avizarea proiectelor 
actelor normative (Legi, Hotărâri ale Guvernului, 
acte normative ale instituțiilor publice de 
specialitate) întocmirea rapoartelor. Coordonarea 
interacțiunilor angajaților Direcției cu alte Direcții 
ale IFPS, cu autorități publice și organe de drept. 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

29.07.1999- 
27.02.2007 

 
 

 
 
 

Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat, de pe lângă Ministerul 
Finanțelor, mun. Chișinău, str. 
Cosmonauților -9.  
Șeful Direcției juridice.   

Organizarea activităților curente ale Direcției 
juridice, stabilirea obiectivelor pe termen scurt, 
mediu și lung, stabilirea diferitor activități pentru 
juriștii secției, motivarea lor întru atingerea 
obiectivelor stabilite, evaluarea rezultatelor 
serviciului juridic. Participarea la ședințele de 
lucru a Comisiei republicane permanente pentru 
organizarea evaluării şi comercializării  bunurilor 
sechestrate. 
Reprezentarea intereselor MF la Curtea 
Constituțională. Avizarea proiectelor actelor 
normative (Legi, Hotărâri ale Guvernului, acte 
normative ale instituțiilor publice de specialitate), 
întocmirea rapoartelor. Acordarea suportului 
juridic în cadrul elaborării Codului Fiscal și în 
cadrul elaborării legii cu privire la spălarea 
banilor. Popularizarea legislației fiscale, 
publicarea consultărilor în jurnalele de 
specialitate, oferirea lecțiilor angajaților organelor 
de drept și judecătorilor. Coordonarea 
interacțiunilor angajaților Direcției cu alte Direcții 
ale  IFPS, cu autorități publice și organe de drept. 
Elaborarea metodologiilor privind contracararea 
schemelor de evaziuni fiscale. Participarea în 
grupul nr. 3 de lucru tehnic al Programului de 
acţiuni privind implementarea Planului Preliminar 
de Ţară al Republicii Moldova în cadrul  
Programului SUA "Provocările Mileniului" 
(prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul 
sistemului fiscal). 

 
 
  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

28.02.2007- 
14.09.2012 

 
 

ANPC (Agenția Națională 
pentru Protecția Concurenței), 
Bulevardul Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 73/1. 

Organizarea măsurilor de formare (fondare) și 
pornire a activității Agenției Naționale pentru 
Protecția Concurenței. Organizarea formării 
primelor precedente întru promovarea politicii 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.09.2012- 
12.07.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adjunct al Directorului General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Concurenței, 
Bulevardul Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 73/1, Vice-președinte al 
Plenului Consiliului Concurentei   
 

statului în domeniul protecţiei concurenţei, pentru 
limitarea şi reprimarea activităţii anti-concurenţă a 
agenţilor economici, a autorităţilor administraţiei 
publice, precum şi pentru exercitarea unui control 
asupra aplicării legislaţiei cu privire la protecţia 
concurenţei. Coordonarea interacțiunilor cu alte 
instituții de stat. Organizarea activităților curente, 
stabilirea obiectivelor pe termen scurt, mediu și 
lung. Monitorizarea și evaluarea activităților 
direcțiilor subordonate și stabilirea obiectivelor pe 
termen scurt, mediu și lung.  Adoptarea actelor 
administrative, normative în cadrul Consiliului 
Administrativ. Acordarea suportului necesar 
Directorului General. Analiza activității curente a 
ANPC întru ajustarea cadrului normativ al ANPC 
și întru elaborarea Legii Concurenței. 
 
Organizarea unor măsuri de reorganizare a 
Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței 
în Consiliul Concurenței și de implementare a 
Legii Concurenței. Coordonarea procesului de 
adoptare ale actelor normative subordonate legii 
Concurenței. Pregătirea rapoartelor de activitate 
necesare a fi prezentate Parlamentului. Avizarea, 
adoptarea, aprobarea, actelor normative în cadrul 
Perenului Consiliului Concurenței.  Asigurarea 
continuității formării precedentelor întru 
promovarea politicii statului în domeniul protecţiei 
concurenţei, ajutorului de stat, publicității. 
Monitorizarea litigiilor judiciare, evaluarea 
riscurilor. 

 



 
 IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)  

  

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

Abilitatea de a analiza şi de a lua decizii           DA  

Reputație ireproșabilă+ merite deosebite faţă de stat 
conform LEGII Nr. 190 din  08.05.2003 

          DA  

Integritate           DA  

Creativitate           DA  

Gândirea critică                     DA 

Capacitatea de a rezolva probleme complexe           DA  

Motivarea celorlalți           DA  

Atenţie la detalii           DA  

Planificarea pentru viitor           DA  

Analiză și sinteză           DA  

 
V. Calităţi personale (autoevaluare) 
  

Calităţi  Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

 Onestitate         DA                       

 Entuziasm + capabili a învăța continuu         DA  

 Răbdare                      DA 

Responsabilitate         DA  

Simţ al umorului, comunicare         DA  

Orientare spaţială         DA  

Autocontrol         DA  

 
 

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor  
  

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere 

cunoştinţe  
de bază 

bine foarte  
bine 

 Română       Da 

 Rusă      Da 

 Engleză  Da   

     

   
  

VII. Abilităţi de operare pe calculator 

Programe  Nivel de utilizare 

 Word Foarte bine 

 CorelDRAW  Bine 

 PowerPoint  Crearea unei prezentări 

Software pentru interpretarea datelor AI și DXF Foarte bine 
  

 

 



 
   

VIII. Relaţii de rudenie 

 

Relaţii de rudenie cu funcţionarii 
autorităţilor publice organizatoare a 
concursului 

 Nu sunt cunoscute 
  

  

  

   
  

IX. Recomandări 

Nr. Nume, prenume Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail 

1.    

2.    

3.    

   
Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii 

publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate. 

   
 

   
 
 

         Feodor Gladii                                       29.08.2019                          
 



Curriculum vitae 
 

Gladii Feodor 
 

Adresa: Str. Petru Zadnipru 19/1, ap. 75, Municipiul Chişinău, MD-2044 

Tel.: 69270020; 

Adresa e-mail: sarata.md1@gmail.com; 

Referință adresa LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/feodor-gladii-

08169a168/; 

Data nașterii: 13 noiembrie, 1965; 

Stare civilă: Căsătorit, un copil.  

 
Abilități esențiale: 

1. Cunoașterea sistemelor și procedurilor de funcționare a instituțiilor 
responsabile în fața Parlamentului, Guvernului și autorităților publice 
locale. 

2. Cunoașterea sistemului de justiție civil și capacitatea de a gestiona 
riscul juridic și operațional.  

3. Experiență în a vedea imaginea în ansamblu. 
4. Abilitatea de a lua decizii clare și bine fundamentate într-un mediu 

complex pe baza unei analize bazate pe dovezi.  
5. Experiența de a trata litigiile civile și crimele economice complexe. 
6. Experiență de răspundere și gestionare eficientă a așteptărilor unei 

diversități de actori externi.   
7. Experiență de lucru la nivel înalt în cadrul legii complexe sau în 

cadrul unei investigații.  
8. Abilități de conducere a echipelor multidisciplinare.  
9. Înțelegerea profundă a tehnicilor de contracarare a evaziunilor fiscale 

și a practicilor concurențiale neoneste.  
10. Înțelegerea domeniului protecției consumatorilor pe piețele dominate 

de un cerc limitat de agenți economici. 
11. Experiența de gestionare a bugetului și de alocare a resurselor.  
9. Experiența promovării și îmbunătățirii egalității și diversității la locul de 
muncă.  
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

Competenţe organizaţionale/manageriale leadership 
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

02.04.1986- 
20.06.1995 

 
 
 

MAI. Poliţia Economică, 
MD-2012, mun. Chișinău, 
bd. Stefan cel Mare, 75.  
1. Studiile de zi în  Academia 
MAI a Federaţiei Ruse, or. 
Nijnii Novgorod (fosta ГВШ 
МВД СССР) inclusiv 

2.1.Activități operative de investigație, 
documentarea, constatarea, cercetarea prealabilă 
a crimelor economice depistate. Coordonarea unor 
activității cu procurorul. Aplicarea procedurilor 
administrative, procedurilor penale, conlucrarea cu 
instituțiile publice și private. Întocmirea rapoartelor. 



stagiunea profesională în 
orașele Moscova, Sanct 
Petersburg.  

2. Inspector, Poliţia 
Economică, Comisariatul 
Botanica. 

3. Inspector superior în 
aparatul central al MAI 
Direcţia  Poliţiei Economice. 

3.1. Responsabil de activitatea subdiviziunilor 
teritoriale ale Poliței Economice din zona de sud. 
Coordonarea activităților operative de investigație, 
analiza situației de pe teren, auditul activității 
subdiviziunilor teritoriale, coordonarea anumitor 
activități. Organizarea conlucrării subdiviziunilor 
teritoriale cu aparatul central. Stabilirea obiectivelor 
pe termen scurt, mediu și lung, Participarea în 
grupurile de inspectare a comisariatelor de poliție, 
pe tot teritoriul RM.  

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

03.07.1995- 
26.10.1998 

  
  
  

Garda Financiară a 
Departamentului Control 
Financiar și Revizii de pe 
lângă Ministerul Finanțelor. 
Inspector principal categoria 
întâi. 

Responsabilăți de: aplicare a prevederilor 
Decretului Președintelui RM Nr. 163 din 
18.07.1992 și a măsurilor urgente de reprimare a 
activităţii economico-financiare ilicite desfăşurate 
de persoanele juridice şi fizice - agenţi ai 
antreprenorialului. De asemenea, participarea la 
auditul activităților subdiviziunilor teritoriale. 
Acordarea suportului juridic. 
 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

27.10.1998- 
31.12.1998 

 
 
 

Inspectoratul Fiscal 
Principal de Stat, de pe 
lângă Ministerul Finanțelor, 
mun. Chișinău, str. 
Cosmonauților -9. Șef secție 
probleme juridice a DUCCM. 

Organizarea activităților curente, stabilirea 
obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung, 
stabilirea diferitor activități pentru juriștii secției, 
motivarea lor întru atingerea obiectivelor stabilite, 
evaluarea rezultatelor, întocmirea rapoartelor. 
Totalizarea expertizelor juridice ale actelor de 
control fiscal și previzibilitatea riscurilor judiciare. 
Reprezentarea intereselor în instanțele de judecată 
(pe cauze complicate). 

 
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 
 

01.01.1999- 
29.07.1999 

 
 
 
 

Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat, de pe lângă Ministerul 
Finanțelor, mun. Chișinău, str. 
Cosmonauților -9.  
Sef adjunct al Direcției Urmărire 
și Control al Contribuabililor Mari. 
 
 

Supravegherea personalului implicat în activitatea 
de control fiscal și de urmărire a datoriilor fiscale, 
evaluarea riscurilor de corupție. Organizarea 
activităților de popularizare a legislației fiscale. 
Asigurarea suportului juridic. Audiența 
contribuabililor mari. Monitorizarea litigiilor 
judiciare, evaluarea riscurilor. Avizarea proiectelor 
actelor normative (Legi, Hotărâri ale Guvernului, 
acte normative ale instituțiilor publice de 
specialitate) întocmirea rapoartelor. Coordonarea 
interacțiunilor angajaților Direcției cu alte Direcții 
ale IFPS, cu autorități publice și organe de drept. 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

29.07.1999- 
27.02.2007 

 
 

 

Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat, de pe lângă Ministerul 
Finanțelor, mun. Chișinău, str. 
Cosmonauților -9,  

Organizarea activităților curente ale Direcției 
juridice, stabilirea obiectivelor pe termen scurt, 
mediu și lung, stabilirea diferitor activități pentru 
juriștii secției, motivarea lor întru atingerea 



 
 

seful Direcției juridice.   obiectivelor stabilite, evaluarea rezultatelor 
serviciului juridic. Participarea la ședințele de lucru 
a Comisiei republicane permanente pentru 
organizarea evaluării şi comercializării  bunurilor 
sechestrate. 
Reprezentarea intereselor MF la Curtea 
Constituțională. Avizarea proiectelor actelor 
normative (Legi, Hotărâri ale Guvernului, acte 
normative ale instituțiilor publice de specialitate), 
întocmirea rapoartelor. Acordarea suportului juridic 
în cadrul elaborării Codului Fiscal și în cadrul 
elaborării legii cu privire la spălarea banilor. 
Popularizarea legislației fiscale, publicarea 
consultărilor în jurnalele de specialitate, oferirea 
lecțiilor angajaților organelor de drept și 
judecătorilor. Coordonarea interacțiunilor 
angajaților Direcției cu alte Direcții ale  IFPS, cu 
autorități publice și organe de drept. Elaborarea 
metodologiilor privind contracararea schemelor de 
evaziuni fiscale. Participarea în grupul nr. 3 de 
lucru tehnic al Programului de acţiuni privind 
implementarea Planului Preliminar de Ţară al 
Republicii Moldova în cadrul  
Programului SUA "Provocările Mileniului" 
(prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul 
sistemului fiscal). 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

28.02.2007- 
14.09.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.09.2012- 
12.07.2013 

 
 
 

ANPC (Agenția Națională 
pentru Protecția Concurenței), 
Bulevardul Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 73/1. 
Adjunct al Directorului General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Concurenței, 
Bulevardul Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 73/1, Vice-președinte al 
Plenului Consiliului Concurentei   
 

Organizarea măsurilor de formare (fondare) și 
pornire a activității Agenției Naționale pentru 
Protecția Concurenței. Organizarea formării 
primelor precedente întru promovarea politicii 
statului în domeniul protecţiei concurenţei, pentru 
limitarea şi reprimarea activităţii anti-concurenţă a 
agenţilor economici, a autorităţilor administraţiei 
publice, precum şi pentru exercitarea unui control 
asupra aplicării legislaţiei cu privire la protecţia 
concurenţei. Coordonarea interacțiunilor cu alte 
instituții de stat. Organizarea activităților curente, 
stabilirea obiectivelor pe termen scurt, mediu și 
lung. Monitorizarea și evaluarea activităților 
direcțiilor subordonate și stabilirea obiectivelor pe 
termen scurt, mediu și lung.  Adoptarea actelor 
administrative, normative în cadrul Consiliului 
Administrativ. Acordarea suportului necesar 
Directorului General. Analiza activității curente a 
ANPC întru ajustarea cadrului normativ al ANPC și 
întru elaborarea Legii Concurenței. 
Organizarea unor măsuri de reorganizare a 
Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței în 
Consiliul Concurenței și de implementare a Legii 
Concurenței. Coordonarea procesului de adoptare 
ale actelor normative subordonate legii 
Concurenței. Pregătirea rapoartelor de activitate 



 
 
 
 
 
 

 

necesare a fi prezentate Parlamentului. Avizarea, 
adoptarea, aprobarea, actelor normative în cadrul 
Perenului Consiliului Concurenței.  Asigurarea 
continuității formării precedentelor întru 
promovarea politicii statului în domeniul protecţiei 
concurenţei, ajutorului de stat, publicității. 
Monitorizarea litigiilor judiciare, evaluarea riscurilor. 

 
Studii de bază: 

 
1986 – 1990 - Studii superioare, jurist,  or. Nijnii Novgorod, Academia 
MAI a Federaţiei Ruse (fosta ГВШ МВД СССР).  
 
Stagiuni profesionale în: Turcia, Ungaria, Statele Unite ale Americii, Italia.  
 
Activitatea didactică şi publicaţii:  

Autorul dicţionarului „Explicativ-legislativ”  (în două limbi), 
îndrumarului „Garda Financiară şi dreptul”.  

Autorul a circa 30 de publicaţii profesionale în domeniul juridic, fiscal, 
contabil, dintre care „Fenomenul firmă fantomă”, “Spălarea banilor”, „Litigii 
fiscale”, “Planificarea obligaţiunilor fiscale”, “Concurenţă” etc., inclusiv lecţii 
citite în cadrul seminarelor practice pentru judecători şi procurori.   
  
Buna reputaţie: 
Recunoştinţa statului şi a societăţii (conform art. 6 din LEGEA cu privire la 
veterani Nr. 190 din  08.05.2003) pentru participare la acţiunile de luptă 
pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova. 
Cetățean de onoare a statului Nebraska SUA. 
Deținător a mai multor diplome de onoare.  
 
Limbi vorbite: 
Limba maternă: limba română; 
Limba rusă; 
Limba engleză (cunoştinţe de bază). 
 
Hobby-uri : iahting, tehnologii laser in meșteșugărit lemn și ceramică. 



 
Comisiei de concurs de selectarea a candidaților  

pentru ocuparea funcţiei publice vacante  
 

Scrisoare de motivare 
Funcţia publică solicitată: Secretar General de Stat 
Autoritatea publică: Ministerul Afacerilor Interne 

 
Vă adresez această scrisoare de intenție ca răspuns la condiţiile de 

participare la concursul anunțat pentru postul vacant de Secretar General de 
Stat al Ministerului Afacerilor Interne. 

Am absolvit Facultatea de Drept și consider că în anii de muncă în cadrul 
instituțiilor publice centrale am acumulat multe cunoștințe și practici 
necesare exercitării funcției de Secretar General de Stat al Ministerului 
Afacerilor Interne. Sunt capabil să aplic în practică aceste cunoștințe necesare 
activității și misiunii Ministerului Afacerilor Interne.  Îmi doresc să revin în 
acest minister pentru a contribui la determinarea direcţiilor strategice de 
activitate a Poliţiei în realizarea Programului de activitate al Guvernului, la 
elaborarea şi promovarea politicii statului în activitatea Poliţiei.  

Sunt o persoană  cu aptitudini foarte bune de comunicare, dinamică,  
responsabilă, hotărâtă, interesată în perfecţionarea profesională în domeniul 
solicitat. Pentru dezvoltarea carierei personale îmi doresc și vreau să am 
şansa de a lucra in Ministerul Afacerilor Interne, să-mi pun în evidenţă 
abilităţile intelectuale si experienţa acumulată pentru a îndeplini sarcinile şi 
scopurile de bază: 
1) asigurarea elaborării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului, a 
programelor şi planurilor ministerului; 
2) coordonarea activității subdiviziunilor aparatului central al ministerului, a structurilor 
organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului; 
3) asigurarea procesului de monitorizare, evaluare şi raportare a executării obiectivelor şi a 
direcţiilor strategice de activitate ale ministerului; 
4) controlul executării actelor normative care au fost iniţiate de minister; 
5) asigurarea elaborării proiectelor de acte normative; 
6) asigurarea avizării proiectelor de acte normative care au tangenţă cu domeniile de 
activitate date în competenţa ministerului; 
7) coordonarea procesului de asigurare a ministerului cu personal, menținerea și dezvoltarea 
acestuia. 

Referitor la certificatul medical și cazierul juridic, declar pe propria 
răspundere că: sunt sănătos, nu am fost condamnat, împotriva mea nu au fost 
luate alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, 
nu au fost dispuse măsuri procesual-penale. 

Va mulţumesc,   Feodor Gladii                                        
 
Mun. Chișinău, str. Petru Zadnipru 19/1 ap. 75 
mail: sarata.md1@gmail.com 
tel. mobil – 069270020,  https://www.linkedin.com/in/feodor-gladii-08169a168/  

Anexă copii: CV, buletinul de identitate, diploma, formularul de participare la concurs,  
acordul, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, declarația pe proprie 
răspundere, trei certificate. 

mailto:sarata.md1@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/feodor-gladii-08169a168/

