
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 al Secției administrare și monitorizare a sistemelor informaționale a  

Direcției sisteme aplicative și suport tehnic a  

Serviciului Tehnologii Informaţionale 

 

         Scopul general al funcției: Utilizarea eficientă a sistemelor și serviciilor 

informaționale, menținerea în stare funcțională a mijloacelor tehnice de calcul și a 

echipamentelor de periferie în cadrul subdiviziunilor MAI în scopul îmbunătăţirii 

continuă a parametrilor de funcționare a infrastructurii.  

Sarcini de bază: 

1. Gestionarea, administrarea, monitorizarea și asigurarea funcționalității sistemelor 

informaționale, bazelor de date și aplicațiilor de program; 

2. Organizarea procesului de acordare a accesului la resursele informaționale și de 

gestiune a utilizatorilor ; 

3. Asigurarea și implementarea mecanismelor de creare a copiilor de rezervă și de 

recuperare; 

4.   Implementarea mecanismelor de asigurare a securității informaționale; 

5.   Asigurarea tehnică a procesului transmitere/recepționare a informațiilor cu privire 

la anunțare în căutare interstatală; 

6.   Asigurarea interoperabilității sistemelor informaționale și a schimbului 

informațional; 

7.   Asigurarea suportului pentru derularea proiectelor și contractelor de implementare 

și dezvoltare a serviciilor și soluțiilor TIC 

 

Condiţiile de participare la concurs: 

Studii : 

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

informatica, administrare publică, drept; 

- să fi absolvit un curs de management de bază/similar.. 

Experiență profesională:  

 - să aibă cel puţin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care 

urmează să fie promovat sau să participe la concurs; 

- să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective 

nu sânt prevăzute funcţii de nivelul B01,  să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de 

nivelul B02. 

Cunoștințe: - 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); 

- deprinderea de a lucra cu aplicaţiile de mesagerie electronică în mod individual şi în 

grupuri de utilizatori; 



-   capacitatea de a elabora documente de orice complexitate, utilizând procesaore de 

texte; 

Abilități : de analiză, planificare, organizare, coordonare, control, aplanare a situaţiilor 

de conflict, negociere, lucrul în echipă,  operativitate în luarea deciziilor, spirit de 

observație, putere de mobilizare; 

de comunicare eficientă, inclusiv capacitatea de a redacta note clare și concise, de a 

furniza explicații tehnice și recomandări de a întocmi rapoarte de situații. 

Atitudini/ comportamente: 

- respect față de oameni, responsabilitate, spirit de inițiativă, sociabilitate, trăsături 

pozitive de caracter, exigență, obiectivitate, spirit critic, consecvență în acțiune, 

devotament și loialitate față de instituție, receptivitate la idei noi, tendinţă spre 

dezvoltare profesională continuă; 

- conduită morală ireproșabilă, discernământ și spirit de observație. 

Responsabilități : Este responsabil de:  

- gestionarea unui domeniu de activitate privind administrarea, monitorizarea și 

asigurarea funcționalității sistemelor informaționale, bazelor de date și aplicațiilor de 

program; 

- este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi 

la domeniul gestionat; 

- respectarea legislaţiei în domeniu, nomelor de protecție a muncii disciplina muncii, 

legislaţia ce ține de integritatea profesională, protecția datelor cu caracter personal; 

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

util, real și oportun; 

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

activitățiile STI;  

- respectarea instrucțiunilor și ordinilor conducerii superioare privind activitățile și 

misiunile încredințate; 

- exactitatea informațiilor furnizate la cererea conducerii precum și la cererea 

angajațiilor altor subdiviziuni interne. 

 

Împuterniciri: - independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită 

cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare; 

- aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;  

- solicită, în condițiile legii, de la subdiviziunile MAI informații și documente necesare 

pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin;  

- înaintează propuneri pentru accesarea de fonduri pentru îmbunătăţirea parametrilor de 

funcţionare a infrastructurii; 

- elaborează  și prezintă conducerii DSAST pentru aprobare fișele 

de post conform statelor de organizare; 

 - înaintarea propunerilor de desemnare a persoanelor responsabile pe subdomenii de 

competență pentru asigurarea calității serviciilor prestate. 

 

 

 

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”;  

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. Capitolul XI ,,Infracțiuni informatice și infracțiuni în domeniul 

telecomunicațiilor” (art.259-art.2611) din Codul penal al Republicii Moldova (Legea 

nr. 985/2002);  

15. 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). 

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

electronice”; 

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

 


