
 

 

Informaţia cu privire la condiţiile de participare la concurs 

SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AL MAI 

mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, 42 

Secţia resurse umane  

 

Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante de 

șef al   Secţiei  prelucrare și validare date a Direcţiei management  

sisteme de supraveghere  a Serviciului Tehnologii Informaţionale  

(cu statut de departament) al MAI 

 

Scopul general al funcției:  

Asigurarea funcționalității Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei 

rutiere „Controlul traficului”, dezvoltarea, mentenanța, stocarea, menținerea, 

sistematizarea și procesarea informației cu privire la cazurile de încălcare a normelor 

de siguranță a traficului rutier 

 

Sarcini de bază: 

1. Gestionarea procesului de înregistrare, prelucrare și centralizare a datelor la 

compartimentul siguranței publice și rutiere;  

2. Elaborarea și implementarea cadrului normativ în domeniul gestionării sistemelor 

automatizate specializate de asigurare a siguranței publice și rutiere; 

3. Asigurarea suportului în vederea dezvoltării sistemelor informaționale automatizate 

specializate de asigurare a siguranței publice și rutiere și a infrastructurii aferente; 

4.   Asigurarea suportului în vederea realizării interoperabilității și schimbului 

informațional interinstituțional, pe domeniile de competență; 

5.   Asigurarea controlului calității procesului de prelucrare și centralizare a datelor la 

compartimentul siguranței publice și rutiere; 

6. Asigurarea legalității colectării, înregistrării, stocării, păstrării, modificării, extragerii, 

consultării, utilizării, dezvăluirii, diseminării, ştergerii sau distrugerii a datelor cu 

caracter personal administrate prin intermediul Sistemului automatizat de supravghere a 

circulației rutiere „Controlul traficului”. 

Condiţiile de participare la concurs: 

 

Studii : 

- superioare de licenţă cu diplomă sau echivalente în domeniul drept, IT şi comunicaţii, 

administrare publică), 

- absolvirea cursului de management de bază/similar  

Experiență profesională:  

 - să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B01 sau să fi avut anterior cel 

puţin un an vechime în funcţii de conducere; 

- să aibă cel puţin 3 ani în domeniul de specialitate. 

Cunoștințe:  



- cunoaşterea legislaţiei şi cadrului normativ în domeniu; 

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie naţională (nivel B01); 

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

Programele Software, inclusiv de utilizare a miiloacelor tehnice de birou (fax, xerox).  

-  capacitatea de a gestiona informaţii, utilizând resursele Internetului;  

- capacitatea de a elabora documente de orice complexitate, utilizând un procesor de 

texte;  

- capacitatea de a elabora prezentări electronice, utilizând un procesor de prezentări. 

Abilități :  

- de analiză, sinteză, planificare, organizare, coordonare, luare a deciziilor, monitorizare, 

control, evaluare, comunicare, motivare, lucru în echipă. 

Atitudini/ comportamente:  

- respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, 

disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare 

profesională continuă. 

Responsabilități :  

1. Răspunde de activitatea integrală şi ritmică a Secției, exercitarea atribuţiilor 

funcţionale de subalterni, respectarea disciplinei executorii şi de serviciu de către 

efectivul subordonat; 

2. Răspunde de planificarea raţională a activităţii Secției, executarea calitativă şi în 

termenii stabiliţi a acţiunilor incluse în planul de activitate; 

3. Răspunde de coordonarea activității de informare și documentare la nivelul Secției; 

4. Răspunde de executarea în termen a materialelor aflate la executare; 

5. Are obligaţia de a respecta întocmai legislaţia în vigoare, disciplina muncii şi 

actele normative ce reglementează activitate Serviciului Tehnologii Informaționale, 

legislaţia ce ţine de integritatea profesională, protecţia datelor cu caracter personal. 

Împuterniciri:  

- prezintă în termen rezonabil note informative, sinteze privind activitatea Secției; 

- executarea în termen a sarcinilor trasate și misiunilor încredințate  în comun cu 

subdiviziunile STI al MAI din domeniul de responsabilitate. 

dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită 

cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.  

Date de contact: 

Simion Grajdean (022) 220-016 

e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md 

Bibliografia concursului: 

1. Acte normative în domeniul serviciului public: 

1. Legea nr. 158/2008,,Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”; 

2. Legea nr. 25/ 2008 ,,Privind Codul de conduită al funcţionarului public”; 

3. Legea nr. 16/2008 ”Cu privire la conflictul de interese”; 

4. Hotărârea de Guvern nr. 629 din 08.08.2017 pentru aprobarea Codului de etică și 

deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

5. Hotărârea de Guvern nr. 409 din 07.06.2017  cu privire la aprobarea Statutului 

disciplinar al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 

mailto:simion.grajdean@mai.gov.md


Interne 

6. Hotărârea Guvernului nr. 33/2007 ,,Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele 

unificate faţă de documentele de politici”. 

2. Acte normative din domeniul de specialitate: 

1. 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; 

2. Legea nr.467/.2003 ,,Cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de 

stat”; 

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

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

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

6. HG nr. 857/2013 ,,Cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii 

informaţionale ,,Moldova Digitală 2020”; 

7. HG nr. 811/2015 ,,Cu privire la Programul național de securitate cibernetică a 

Republicii Moldova pentru anii 2016-2020”; 

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

Republicii Moldova”;  

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

10. Capitolul I ,,Dispoziții generale din Legea nr. 619/1995,,Privind organele 

securităţii statului”; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 201/.2017 ,,Privind aprobarea Cerințelor minime 

obligatorii de securitate cibernetică”; 

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

13. 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”; 

14. Hotărîrea Guvernului nr.1202/2006 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului 

informaţional integrat  al organelor  de drept”. 

15. Hotărârea Guvernului nr. 733/2006 ,,Cu privire la Concepția guvernării 

electronice”; 

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

 

1 Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.  

2 Textul acordului privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului de viaţă 

şi efectuarea controlului special, inclusiv prin accesarea datelor personale poate fi solicitat la 

sediul autorităţii publice.  
 

 

 


