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

Serviciul tehnologii informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne 
mun.Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 42 

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

Specialist superior al Direcției continuitate, securitate și protecție a informației. 
 
Funcţia vacantă poate fi ocupată în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor 
publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017. 
 
Scopul general al funcţiei: 
       Asigurarea și organizarea executării politicii de securitate a informației în cadrul Serviciului tehnonologii 
informaționale din subdiviziunea MAI. 
      Asigurarea continuității, securității și protecției informației în procesul de prestare a serviciilor publice de către 
Serviciul tehnologii informaționale. 
 
Sarcini de bază: 

1. Asigură integritatea, confidențialitatea, disponibilitatea și eficiența informației gestionate de MAI în 
conformitate cu legislația în vigoare; 

2. Asigură formarea și menținerea cadrului intern privind gestionarea riscurilor strategice și operaționale de 
securitate a informației; 

3. Asigurarea reacționarea promptă la incidentele de securitate a informației; 
4. Asigură reacționarea promptă la incidentele de securitate a informației; 
5. Organizează lucrările de secretariat secrete în cadrul STI. 

 
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 din 16.12.2012 şi Hotărârea Guvernului nr.460 

din 22.06.2017) 
 

Cerinţe specifice: 
Studii:  

- superioare de licenţă sau echivalente (juridice, tehnice); 
 
Experienţă profesională:    minim 2 ani  în organele afacerilor interne sau 3 ani  în serviciul public. Se admite și experiența 
de 2 ani în domeniu securității și protecției informației. 
 
Cunoştinţe:  

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 
- cunoașterea actelor normative și literatură de specialitate în domeniu securității și protecției informației; 
- cunoașterea domeniului tehnologiilor informaționale; 
- cunoștințe de operare la calculator:Word, Excel, PowerPoint, Internet. 
- limbaje de programare:PL/SQL, Transact – SQL; 
- platforme de baze de date de tip,,client-server”:SQL Server, Oracle data base; 
- limba engleză – bine. 

 
Abilităţi: abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză, elaborare a documentelor, 
argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de probleme, aplanare de 
conflicte, comunicare eficientă. 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, 
responsabilitate, rezistență la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 



 

 


