
 

 

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 

ofiţer superior   al Secţiei  deservire și suport tehnic a Direcţiei sisteme aplicative  

și suport tehnic a Direcţiei generale tehnologia informaţiei şi comunicaţii  

a Serviciului Tehnologii Informaţionale (cu statut de departament),  

pentru completare din sursa externă 

 

Scopul general al funcției: Asigurarea condițiilor optime de exploatare a tehnicii de calcul, 

a rețelelor locale de calculatoare și a sistemelor de comunicații de către utilizatorii din 

cadrul MAI. 

Sarcini de bază: 

1. Acordarea asistenței metodologice în utilizarea mijloacelor tehnicii de calcul și 

echipamentelor de periferie în limita competenţei;  

2. Administrarea și gestionarea resurselor informaționale web; 

3. Înregistrarea, gestiunea și soluționarea solicitărilor de suport și asistență aferente 

serviciilor TIC; 

4.   Asigurarea asistenței consultative aferente serviciilor TIC prestate; 

5.   Evaluarea stării tehnice a mijloacelor tehnicii de calcul și a echipamentelor de 

periferie (diagnosticare și defectarea PC, echipamentelor de periferie). 

 

Condiţiile de participare la concurs: 

Studii : 

- superioare cu diplomă de licentă /echivalente în domeniul IT și comunicații, informatica, 

drept. 

Experiență profesională:  

 - să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţie de nivel B03, 

- să aibă cel puţin 2 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care 

urmează să fie promovat sau să participe la concurs.  

Cunoștințe: - cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, 

metode şi tehnici profesionale adecvate; 

- cunoașterea fluentă a limbei de stat, limba engleză - la nivel de citire documentația tehnică, 

limba rusă - la nivel de vorbire; 

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

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

 

Abilități : - de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;  

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

motivare, lucru în echipă.  

Atitudini/ comportamente: 

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



responsabilitate, rezistentă la stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă; 

- să fie devotat instituției unde activează; 

-  să aibă o conduită morală ireproșabilă, discernământ și spirit de observație. 

Responsabilități : Răspunde de:  

- executarea în termen a sarcinilor/măsurilor prevăzute în planurile de activitate ale Secției; 

- respectarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal în cadrul operațiunilor de 

prelucrare a datelor cu caracter personal; 

- examinarea în termen a petiţiilor ce ţin de domeniul de activitate şi corectitudinea 

răspunsurilor formulate; 

- familiarizarea neîntârziată cu materialele repartizate spre executare și realizarea lor în 

termenul de prescripție; 

- respectarea cadrului normativ în vigoare privind disciplina munci,  funcţionarul public cu 

statut special din cadrul MAI şi actele normative ce reglementează activitatea Serviciului 

Tehnologii Informaționale; 

- respectarea legislaţiei ce ţine de normele deontologice și integritatea profesională; 

- respectarea nomelor de protecția muncii; 

- folosirea eficientă a programului de lucru și realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real 

și oportun; 

- nerespectarea instrucțiunilor și ordinilor conducerii superioare privind activitățile și 

misiunile încredințate; 

- de a se familiariza cu ordinile și proiectele de decizii ale conducerii privind activitățiile STI; 

inexactitatea informațiilor furnizate la cererea conducerii precum și la cererea angajațiilor 

altor subdiviziuni interne. 

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.  

Condiţiile de ocupare a funcţiei  vacante de către candidaţi: 

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) 
 

Persoanele interesate vor depune personal dosarul de participare la concurs în Secţia 

resurse umane a Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI care va conţine 



următoarele acte: 

a) formularul de participare la concurs; 

b) copia buletinului de identitate; 

c) copia autentificată notarial a actului (diplomă, atestat) de studii şi ale certificatelor de 

absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 

d) copia şi originalul carnetului de muncă, dacă candidatul are stagiu de muncă; 

e) caracteristica de la ultimul loc de muncă sau studii; 

f) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, 

controlului special în privinţa, inclusiv prin accesarea datelor sale personale; 

g) declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că: 1) nu are antecedente penale, 

2) nu se află sub urmărire penală, 3) nu este membru al unui partid politic, 4) nu este privată 

de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă 

principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă, 5) lipsesc 

interesele personale la funcţia solicitată (conform Legii cu privire la conflictul de interese); 

h) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a MAI. 

Date de contact: 

Simion Grajdean - (022) 220-016, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md 

Liuba PACI - (022) 225-305, e-mail: liuba.paci@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 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”;  

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

securităţii statului”; 

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

obligatorii de securitate cibernetică”; 

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

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

și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a 

mailto:simion.grajdean@mai.gov.md
mailto:liuba.paci@mai.gov.md


protecției acestora”; 

15. Capitolul XI ,,Infracțiuni informatice și infracțiuni în domeniul telecomunicațiilor” 

(art.259-art.2611) din Codul penal al Republicii Moldova (Legea nr. 985/2002);  

16. Capitolul 0XIV ,,Contravenții în domeniul comunicațiilor electronice, 

comunicațiilor poștale și al tehnologiei informației” (art.246-262) din Codul contravențional 

al Republicii Moldova (Legea nr.218/2008). 

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

electronice”; 

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

 

 
 


