
Informația cu privire la condiţiile de participare la concurs 

MINIATERUL AFACERILOR INTERNE 

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

Secţia resurse umane  
 

Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante de 

Şef  al Direcţiei management sisteme de supraveghere a Serviciului Tehnologii 

Informaţionale al MAI (1 funcție pe perioadă nedeterminată)  
(OCUPAREA  FUNCŢIEI  DIN  SURSĂ  INTERNĂ) 

 

Scopul general al funcției: Asigurarea managementului eficient întru supravegherea 

în regim automatizat a circulației rutiere pe drumurile publice, stocarea, menținerea, 

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

siguranță a traficului rutier. 
 

Sarcini de bază: 

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

management sisteme de supraveghere; 

2. Asigurarea elaborării, ajustării și implementării cadrului normativ în domeniul 

gestionării sistemelor automatizate specializate de asigurare a siguranței publice și 

rutiere; 

3. Gestionarea și dezvoltarea sistemelor informaționale automatizate specializate de 

asigurare a siguranței publice și rutiere și a infrastructurii aferente; 

4.   Organizarea cooperării interinstituționale pe domeniul de competență; 

5.   Organizarea și gestionarea procesului de înregistrare, prelucrare și centralizare a datelor 

la compartimentul siguranței publice și rutiere; 

6.   Organizarea procesului de dezvoltare, prestare și modernizare a serviciilor 

informaționale, pe domeniul de competență. 

 

Condiţiile de participare la concurs: 

Studii: 

- studii superioare de licență sau echivalente în domeniul drept, IT și comunicații, 

administrare publică; 

- studii de masterat (obligatoriu) în domeniul de specialitate; 

- absolvirea cursului de management superior/similar. 
 

Experiență profesională: 

- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului; 

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

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

excepţiile stabilite de prezentul Regulament; 

- să aibă cel puțin 5 ani de experienţă profesională în domeniul de specialitate;  

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

în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare; 

- să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte 

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

- să îndeplinească alte condiţii legale. 
 

Cunoștințe: 

- cunoașterea legislației şi cadrului normativ în domeniu; 

- cunoașterea unei limbi de circulației internațională (Nivel B02); 



- de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet). 
 

 

Abilități: manageriale, de analiză, sinteză, planificare, organizare, coordonare, luare a 

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

Atitudini/ comportamente: respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, 

creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort şi stres, tendință spre 

dezvoltare profesională continuă. 
 

Responsabilități: 

- răspunde de activitatea integrală şi ritmică a Direcției, exercitarea atribuțiilor funcționale de 

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

- răspunde de planificarea rațională a activității Direcției, executarea calitativă şi în termenii 

stabiliţi a acţiunilor incluse în planul de activitate al Direcției, 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; 

- are obligația de a respecta întocmai 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; 

- răspunde de coordonarea activității de informare și documentare la nivelul Direcției. 
 

Împuterniciri: 

-propune și ia decizii cu privire la organizarea și desfășurarea activității Direcției; 

-decide asupra modalității de monitorizare și verificare a executării indicațiilor trasate; 

-expune conducerii STI propuneri cu privire la menționarea, sancționarea, numirea și 

eliberarea din funcții a angajaților Direcției; 

-decide asupra participării angajaților Direcției la grupurile de lucru, ședințe în care sunt 

abordate chestiuni ce țin de activitatea Direcției; 

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

-dispune elaborarea informațiilor, dărilor de seamă, sintezelor informative despre activitatea 

personalului Direcției; 

-ia măsuri de asigurare a climatului moral-psihologic favorabil, pregătirii profesionale, 

respectării de către angajații Direcţiei a legislaţiei și disciplinei de serviciu. 

 

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 

sunt reglementate de Legea nr.288/2016 şi Hotărârea Guvernului nr.460/2017) 
 



 

 

 

Persoanele interesate vor depune personal raportul privind ocuparea funcţiei vacante,           

până la data de 28.07.2021 ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel 

Mare şi Sfînt, 75, bir.72). 
 

Sau după caz (la solicitarea suplimentară din partea subdiviziunii de resurse umane 

competentă): 
 

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

absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau manageriale; 

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

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

c) 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); 
 

Date de contact: 

Andrei Chirca - (022) 255-373, e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md 

 
Bibliografia concursului: 
 

1. Acte normative în domeniul serviciului public: 

1. Legea nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne; 

2. Hotărârea Guvernului nr.460/2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 409/2017 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 informaționale 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. Legea nr.299/2017,,Privind aprobarea Concepției securității informaționale a Republicii 

Moldova”;  

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

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

securitate cibernetică”; 

9. Legea nr.20/2009 ,,Privind prevenirea şi combaterea criminalități informatice”; 

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

(art.259-art.261) din Codul penal al Republicii Moldova (Legea nr.985/2002); 

11. 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); 

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

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

        14. Hotărârea Guvernului nr.1202/2006 „Cu privire la aprobarea Concepției Sistemului 

informațional integrat al organelor de drept”. 
 

mailto:andrei.chirca@mai.gov.md


1
 Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web www.mai.gov.md sau solicitat la sediul autorităţii publice. 

1
 Textul acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului de viaţă a candidatului, controlului special în privinţa sa, 

inclusiv prin accesarea datelor sale cu caracter personal, poate fi solicitat la sediul autorităţii publice. 
1
 Textul declaraţiei pe propria răspundere poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.  

 

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

