
 

 

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 al Serviciului informații cu caracter contravențional al Direcției informații 

și statistică a Direcției generale informații și evidențe operative a Serviciului 

Tehnologii Informaţionale (cu statut de departament) al MAI  

 

Scopul general al funcției: Asigurarea gestionării evidenţelor şi bazelor de date ce 

conţin date cu caracter operativ-informațional şi cu caracter contravenţional, 

prestarea serviciilor informaţionale către organele de drept şi alte autorităţi publice; 

elaborarea şi monitorizarea procesului de implementare a politicilor în domeniul 

evidenţei unice a contravenţiilor. Asigurarea prestării serviciilor publice către 

persoane fizice şi juridice. 

Sarcini de bază: 

1. Gestionarea evidențelor ce conțin date cu caracter contravențional și privind 

accidentele rutiere;  

2. Asigurarea organelor de drept și justiție (Procuratura Generală, Centrul 

Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Ministerul Justiției, instanțele 

judecătorești), precum și altor autorități publice ale Republicii Moldova și altor 

state cu informația necesară prevenirii, constatării și examinării contravențiilor; 

3. Eliberarea cazierelor contravenționale către persoane fizice și juridice pe 

domeniul de competență al STI; 

Condiţiile de participare la concurs: 

Studii : 

- superioare de licenţă cu diplomă sau echivalente, preferabil în domeniul informatică, 

drept. 

Experiență profesională:  

 _______ 

 

Cunoștințe:  

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor care 

reglementează modul de evidenţă centralizată a informaţiei cu caracter infracţional; 

- cunoaşterea domeniului de informatică, funcţionarea bazelor de date (principii de 

bază); 

operarea cu programele de introducere, modificare şi verificare a informaţiei în Banca 

centrală de date a RICC. 

Abilități :  

- abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, 



argumentare, prezentare, instruire, comunicare eficientă. 

Atitudini/ comportamente: 

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

disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă; 

cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet. 

Responsabilități :  

Este responsabil de:  

- răspunde de respectarea strictă regimului secret, disciplinei de muncă şi de serviciu; 

- poartă răspundere personală pentru executarea calitativă şi în termenii stabiliţi a 

materialelor primite în gestiune; 

efectuează serviciul cu respectarea strictă a cerinţelor Codului de etică şi deontologie 

al poliţistului, actelor normative, instrucţiunilor ce reglementează activitatea Secţiei.   

Împuterniciri:  

- face propuneri în vederea îmbunătățirii procesului de prestare calitativă şi uniformă a 

serviciilor informaţionale şi publice persoanelor fizice şi juridice, organelor 

administraţiei publice şi instituţiilor non-guvernamentale care ţin de informaţii cu 

caracter contravenţional și, după caz, penal; 

-  ia măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate pe domeniul de activitate; 

ia măsuri să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Date de contact: 

Liubovi Ivanov (022) 220-016 

e-mail: liubovi.ivanov@mai.gov.md 

Bibliografia concursului: 
 

1. Acte normative în domeniul serviciului public: 

1. Legea nr.288/2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne; 

2. Hotărârea Guvernului nr.460 din 22.06.2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului 

disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne; 

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.216/2003 „Cu privire la Sistemul informaţional integrat automatizat de 

evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit 

infracţiuni”;  

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

informaţional integrat  al organelor  de drept”. 
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5. Hotărîrea Guvernului nr.633/2007 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului 

informaţional automatizat “Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice””.  

6. Hotărîrea Guvernului nr.328/2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul 

informaţiei criminalistice şi criminologice””; 

7. Ordinul interdepartamental al Procurorului General, Ministrului Afacerilor Interne, 

Directorului General al Serviciului Vamal, Directorului Centrului pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi Corupţiei nr. 121/254/286-O/95 din 18.07.2008 „Cu privire la 

evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit 

infracţiuni”. 

8. Ordinul comun al Ministrului Justiţiei,  Procurorului General, Ministrului 

Afacerilor Interne,  Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi 

Corupţiei şi Directorului general al Serviciului Vamal nr. 198/84/11/166/10/2-30/44 

din 04.05.2007 cu privire la evidenţa unică a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, 

a rezultatelor examinării cauzelor penale, modul de completare şi prezentare a actelor 

de evidenţă primară. 

9. Ordinul MAI nr.353 din 18.11.2016 „Privind aprobarea Instrucţiunilor privind 

ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor 

certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne”. 

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. 

 
 

 


