
Informaţia cu privire la condiţiile de ocupare a funcţiei publice cu statut special vacantă 

Ministerului Afacerilor Interne 

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 75  

 

Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice cu statut special vacantă de 

Șef al Direcției generale tehnologia informației și comunicații a Serviciului Tehnologii 

Informaționale (cu statut de department) al MAI 

 (1 funcție pe perioada nedeterminate) 

(OCUPAREA FUNCȚIEI DIN SURSA INTERNĂ) 
 

Scopul general al funcţiei: 

Asigurarea elaborării cadrului normativ în domeniul creării, administrării, asigurării funcționării 

și dezvoltării sistemelor și resurselor informaționale de stat al căror administrator/deținător este 

Serviciul tehnologii informaționale, precum și a infrastructurii de tehnologie a informației și 

comunicațiilor din sfera de competență a MAI. 

Sarcini de bază:  

1. Conducerea, gestionarea și controlul intern managerial al activității Direcției generale 

tehnologia informației și comunicaţii: 

- Organizează şi efectuează managementul Direcţiei generale, realizează controlul intern 

managerial; 

- Înaintează propuneri privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a Direcției generale; 

- Planifică şi organizează activitatea Direcției generale, în corespundere cu misiunea şi 

funcţiile acesteia; 

- Efectuează controlul executării asupra îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale angajaţilor 

Direcției generale şi evaluarea performanţelor profesionale ale acestora; 

- Organizează studierea de către efectivul subordonat a actelor normative privitor la 

activitatea Serviciului şi Direcției generale și asigurarea executării lor. 

2. Organizarea cooperării interinstituționale pe domeniul TIC: 

- Asigură respectarea legislaţiei în procesul schimbului de date informațional; 

- Organizează îmbunătăţirea cooperării interinstituționale cu autoritățile publice ale 

Republicii Moldova, pe segmentul schimbului de informații din domeniile de competenţă; 

- Participă în baza mandatului acordat, la activități interdepartamentale, interministeriale 

și/sau internaționale, aferente domeniului de competentă; 

- Asigură elaborarea schemelor de comunicații necesare pentru conducerea acțiunilor 

operative și pentru realizarea cooperării la nivelul structurilor MAI, precum și între acestea 

și restul instituțiilor din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate 

Națională. 

3. Asigurarea reprezentării externe (inclusiv internaționale) în cadrul grupurilor de 

experți pe domeniile de activitate: 

- Asigură reprezentarea interinstituţională a Direcţiei generale la comisiile/grupurile de 

lucru/reuniuni şi alte activităţi, pe segmentul competenţei acesteia; 

- Asigură reprezentarea internaţională a Direcţiei generale (cu acordul directorului STI – a 

Serviciului Tehnologii Informaţionale) în cadrul evenimentelor/comisiilor/grupurilor de 

lucru/reuniuni şi altor activităţi, în domeniul competenţei; 

- Participă la acțiuni de prezentare, seminare, simpozioane, cursuri și altele asemenea, 

organizate în țară și în afara țării de către operatori economici și/sau alte persoane juridice, 

la inițiativa acestora, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita 

mandatului încredințat de conducerea MAI sau de directorul Serviciului. 

4. Asigurarea suportului la elaborarea și coordonarea implementării politicilor în 

domeniul TIC și asigurarea asistenței metodologice în domeniul TIC: 

- Evaluează şi înaintează propuneri privind crearea/modificarea cadrului normativ, inclusiv 

departamental, în domeniul TIC; 

- Organizează şi participă la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative, inclusiv a 

celor instituţionale, interinstituţionale; 

- Asigură executarea actelor normative şi politicilor în domeniul TIC; 

- Coordonează şi controlează activităţile de dezvoltare a sistemelor/resurselor informaționale 



şi suportul tehnic pentru aplicaţiile informatice aflate în gestiunea STI în limita 

competenţelor. 

5. Organizarea și monitorizarea procesului de prestare a serviciilor TIC: 
- Evaluează şi înaintează propunerile privind cadrul normativ, inclusiv departamental, în 

domeniul prestării serviciilor TIC; 

- Organizează şi participă la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative, inclusiv a 

celor instituţionale, interinstituţionale; 

- Asigură calitatea şi continuitatea prestării serviciilor TIC; 

- Evaluează necesităţile de dezvoltare şi modernizare a serviciilor TIC; 

- Realizează programele de activitate aprobate, colaborarea DGTIC cu alte subdiviziuni ale 

Serviciului sau MAI, pe domeniu gestionat. 

6. Dezvoltarea și implementarea sistemelor informaționale și de comunicații: 
- Evaluează şi înaintează propunerile cu privire la dezvoltarea și implementarea sistemelor 

informaționale și de comunicații; 

- Organizează și monitorizează procesul de dezvoltare și implementare a sistemelor 

informaționale și de comunicații; 

- Organizează asistență metodologică în exploatarea și utilizarea sistemelor  de comunicații și 

infrastructurii aferente; 

- Dezvoltă rețele, sistemele de comunicații pentru MAI și structurile organizaționale din sfera 

de competență a acestuia; 

- Asigură implementarea noilor tehnologii, soluțiile soft și echipamentele de comunicații, 

avizează, din punct de vedere tehnic, sistemele complexe TIC, echipamentele hardware și 

produsele software de bază și aplicative ce urmează a fi utilizate și/sau achiziționate la nivel 

de MAI. 

7 Gestionarea, administrarea și asigurarea funcționalității resurselor informaționale, 

tehnicii de calcul, sistemelor informaționale și de comunicații: 
- Organizează şi monitorizează activitatea funcţionarilor subordonaţi pe domeniul gestionării, 

administrării și asigurării funcționalității resurselor informaționale, tehnicii de calcul, 

sistemelor informaționale și de comunicații; 

- Asigură calitatea și sustenabilitatea procesului de gestionare, administrare și asigurare 

funcționalității resurselor informaționale, tehnicii de calcul, sistemelor informaționale și de 

comunicații; 

- Gestionează, administrează și asigură funcționalitatea resurselor informaționale, tehnicii de 

calcul, sistemelor informaționale și de comunicații; 

- Asigură intervenției prompte, eficiente și sistematice în cazul incidentelor de securitate 

cibernetică; 

- Coordonează activitatea de administrare a sistemelor găzduite pentru unităţile aparatului 

central al MAI și a subdiviziunilor acestuia pe infrastructurile de virtualizare aflate în aria 

de competenţă. 

 

Responsabilități: 

- răspunde de activitatea integrală şi ritmică a Direcției generale, exercitarea atribuţiilor 

funcţionale de subalterni, respectarea disciplinei executorii şi de serviciu de către efectivul subordonat; 

- răspunde de menţinerea în parametrii de funcţionare a sistemelor/resurselor informatice 

centrale aflate în gestiunea Serviciului; 

- răspunde de planificarea raţională a activităţii Direcției generale, executarea calitativă şi în 

termenii stabiliţi a acţiunilor incluse în planul de activitate al Direcției generale, precum şi de 

asigurarea cunoaşterii şi aplicării de către angajaţi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

acesteia; 

- răspunde de calitatea şi veridicitatea informaţiilor prezentate spre raport conducerii STI; 

- răspunde de executarea în termen a materialelor aflate la executare adresate Direcției 

generale; 

- răspunde de coordonarea activității de informare și documentare la nivelul Direcției generale; 

- are obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare, disciplina muncii şi actele normative ce 

reglementează activitatea Serviciului Tehnologii Informaționale, legislaţia ce ţine de integritatea 

profesională, protecţia datelor cu caracter personal 

 

Împuterniciri: 



 

- înaintează propuneri de modificare a cadrului normativ în domeniile de activitate; 

- participă la elaborarea proiectelor de dezvoltare în domeniile de activitate; 

- solicită, conform legislației și să primește documente și informații de la organele centrale de 

specialitate ale administrației publice, de la autoritățile administrației publice locale, de la întreprinderi, 

organizații și instituții; 

- accesează date din resursele și sistemele informaționale de stat, inclusiv cele care prelucrează 

date cu caracter personal, deținute de alte autorități publice sau structuri organizaționale din sfera lor 

de competență în conformitate cu prevederile legislației cu privire la schimbul de date și 

interoperabilitate; 

- instituie, la necesitate, grupuri de lucru interdepartamentale în domeniile sale de competență și 

să coordoneze activitatea acestora; 

- participă la elaborarea și încheierea acordurilor de colaborare cu organizații similare din 

străinătate în vederea schimbului de informații și experiență, în limitele prevederilor legale; 

- avizează documentele ce se referă la interacțiunea DGTIC şi subdiviziunilor structurale ale 

MAI; 

- distribuie obligaţiile de funcţie între conducătorii subdiviziunilor structurale din cadrul DGTIC 

şi verifică executarea lor; 

- înaintează propuneri conducerii Serviciului propuneri privind acordarea stimulărilor şi aplicarea 

sancţiunilor disciplinare angajaților DGTIC, precum şi dispune iniţierea anchetei de serviciu, în 

limitele drepturilor prevăzute de legislaţia muncii; 

- elaborează și modifică fişele de post ale conducătorilor şi angajaţilor subdiviziunilor structurale 

ale DGTIC, potrivit actelor normative. 

 

Condiţiile de ocupare a funcţiei  vacante de către candidaţi: 
 

Condiţii generale: 

 

La funcţia cu statut special vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii 

generale: 

- deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

- dispune de capacitatea deplină de exerciţiu; 

- este aptă din punct de vedere  medical pentru exercitarea funcției, conform deciziei comisiei 

medicale speciale a MAI; 

- are studiile necesare și calificarea corespunzătoare pentru funcţia respectivă; 

- nu are antecedente penale, nu se află sub urmărire penală pentru săvârșirea de infracțiuni; 

- nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă 

principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă; 

- cunoaşte limba de stat; 

- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.  

(condiţiile generale şi speciale sânt reglementate de Legea nr.288/2016 şi Hotărârea Guvernului 

nr.460/2017) 
 

Cerinţe specifice: 

 

Condițiile de ocupare a funcției vacante de către candidații: 

1) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;  

2) să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în subdiviziunile Ministerului 

Afacerilor Interne/organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice; 

3) să deţină studiile stabilite de Regulament;  

4) să fi absolvit un curs de management superior/similar;  

5) să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în 

perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare; 

6) să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” 

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

7) să îndeplinească alte condiţii legale 

 

 



Studii:  
 - superioare de master cu diplomă în domeniul tehnologii informaționale și comunicații, 

administrare publică, drept; 

 - absolvirea cursului de management superior/similar.  

 

Cunoştinţe:  

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu managementului resurselor umane; 

- cunoaşterea legislaţiei, actelor normative a practicilor pozitive naţionale şi internaţionale în 

domeniu; 

- cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat şi a unei limbi de circulaţie internaţională (nivel 

B2);  

- cunoștințe de operare cu informaţia, la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, 

Programele Softwore, inclusiv  de utilizare a miiloacelor tehnice de birou (fax, Xerox.); 

- deprinderea de a lucra cu aplicaţiile de mesagerie electronică (mesaje tehnice, apeluri vocale, 

video, documente, imagini şi materiale media) în mod individual şi în grupuri de utilizatori. 

 

Experienţă profesională: 
-  să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în subdiviziunile Ministerului 

Afacerilor Interne/organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice. 

 

Abilităţi:  

- manageriale, de analiză, planificare, organizare, coordonare, instruire, control, comunicare 

eficientă, aplanare a situaţiilor de conflict, negociere, lucru în echipă,  oportunitate și operativitate în 

luarea deciziilor, capacitate de lucru sub presiunea timpului, spirit de observație, putere de mobilizare; 

- capacitatea de a realiza sarcini de complexitate şi importanţă majoră în domeniul gestionat. 

 

Atitudini/comportamente:  
- Respect față de oameni, responsabilitate, spirit de inițiativă, sociabilitate, comportament adecvat 

(limbaj, vestimentație, reguli de politețe), trăsături pozitive de caracter, exigență, obiectivitate, spirit 

critic, fermitate, consecvență în acțiune, devotament și loialitate față de instituție, disponibilitate la 

schimbare, receptivitate la idei noi, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

 

Condiţiile de muncă: 
- regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi; 

- program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauză de masă 12.00-13.00; 

- activitate preponderent de birou. 

 

Nivelul funcţiei: funcţie publică de conducere (nivelul A02). 

 

Salariu de funcţie:   

Conform prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar, Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 ”Pentru punerea în aplicare a prevederilor  prevederilor 

Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” 
 

Selectarea candidaților se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului cu 

privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, aprobat prin HG nr. 460/2017. 

 

Persoanele interesate vor depune personal dosarul privind ocuparea funcţiei vacante,                         

în 5 zile din ziua publicării anunţului (pînă la 13.05.2021, ora 17.00), la sediul central al MAI 

(mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70) care va conţine următoarele acte: 

 

a) formularul de participare;  

b) copia buletinului de identitate;  

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare 

profesională şi/sau de specializare;  

d) copia carnetului de muncă, după caz;  

e) certificatul medical;  



f) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale; 

g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră 

necesar. 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu 

documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

 

După caz, informațiile privind data, ora și locul desfășurării probei scrise și probei interviu  

vor fi plasate pe pagina web a MAI (www.mai.gov.md) și vor fi aduse la cunoștința fiecărui 

candidat admis la proba scrisă și/sau la proba interviu. 

 

Bibliografia concursului: 

 

1. Constituţia Republicii Moldova;  

2. Codul muncii; 

3. Legea nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne; 

4. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

5. Legea nr. 25/ 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public; 

6. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative; 

7. Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; 

8. Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie; 

9. Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat; 

10. Legea integrității nr. 82 /2017;  

11. Legea nr. 122 /2018 privind avertizorii de integritate; 

12. Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese; 

13. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

14.  Legea nr.467/2003 ,,Cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat” 

15. Legea nr. 1069/2000 ,,Cu privire la informatică”;  

16.  Legea nr. 71/2007,,Cu privire la registru”; 

17.  Legea nr. 91/2014 ,,Privind semnătura electronică şi documentul electronic”; 

18. Legea nr. 982/2000 ,,Cu privire la accesul la informație”. 

19. Legea nr. 299 /2017,,Privind aprobarea Concepției securității informaționale a Republicii 

Moldova”;  

20. Legea nr. 133/2011,,Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”;  

21. Legea nr. 20/2009 ,,Privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice”;  

22. Hotărârea Guvernului nr. 693/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului 

Afacerilor Interne; 

23. Hotărârea Guvernului nr. 1176 /2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea 

regimului secret în cadrul autorităților publice și al altor persoane juridice 

24. Hotărârea Guvernului nr. 733/2006 ,,Cu privire la Concepția guvernării electronice”; 

25. Regulamentul de organizare şi funcţionare, a structurii și efectivului-limită ale Serviciului 

Tehnologii Informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului RM nr. 317/2020; 

26. Hotărârea Guvernului nr. 857/2013 ,,Cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii 

informaţionale ,,Moldova Digitală 2020”; 

27. Hotărârea Guvernului nr. 201/.2017 ,,Privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de 

securitate cibernetică”; 

28. Directiva 2008/114/CE a Consiliului Europei din 08.12.2008 ,,Privind identificarea și 

desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a 

protecției acestora”; 

29. Capitolul I ,,Dispoziții generale din Legea nr. 619/1995,,Privind organele securităţii statului”; 

30. Capitolul XI ,,Infracțiuni informatice și infracțiuni în domeniul telecomunicațiilor” (art.259-

art.2611) din Codul penal al Republicii Moldova (Legea nr. 985/2002);  

31. Capitolul XIV ,,Contravenții în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor poștale și 

al tehnologiei informației” (art.246-262) din Codul contravențional al Republicii Moldova 

(Legea nr.218/2008). 

 

http://www.mai.gov.md/


 


