
A N U N Ț  

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea  

funcției vacante în cadrul autorității administrative  

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

1. Denumirea funcției: specialist superior Secție securitate și tehnologii informaționale  

2. Scopul și sarcinile de bază: Scopul general al funcției:Proiectează sisteme software, analizează şi evaluează cerinţele pentru aplicaţiile 

informatice existente sau noi şi pentru sistemele de operare; proiectează, dezvoltă, testează şi întreţine soluţiile software pentru a satisface 

aceste cerinţe. 

Sarcinile de  bază ale funcției: 1.Implementarea politicii de Securitate a datelor cu caracter personal, în conformitate cu actele normative 

interne și legislative. 

2.Menținerea securitatii a infrastructurii de rețea WAN și LAN. 

3.Analiza incidentelor de securitate si solutionarea lor, în scopul îmbunătățirii nivelului de Securitate. 

4.Mentinerea documentatiei aferente infrastructurii actuale şi elaborarea documentatiei noi.. 

3. Tip de angajare: nedeterminată. 

4. Condițiile de participare la concurs: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare 

interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară 

obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, 

conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de 

sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică 

conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente 

penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 

activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. 

conform art.27 din Legea 158/2008. 

5. Cerințe specifice pentru participare la concurs: Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul tehnologiilor informaționale.  

Cunoștințe: -        Cunoaşterea legislaţiei în domeniul TI; 

-        Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice; 

-        Cunoștințe tehnice de bază în domeniul IT&C (sisteme de operare, baze de date, infrastructura, etc.) și în domeniul securității IT&C; 

-        Experiența in utilizarea uneia sau mai multor soluții de tip SIEM, DLP, Vulnerability Scanning & Management, 

-        Firewall, IPS/IDS; 

-        Cunoțtințe în metode și tehnici de penetrare a rețelelor; 

-        Cunoștințe în analiza sistemelor de securitate; 

Cunostinte solide despre tehnologiile TCP/IP; 

Experiență profesională: min 06 luni de experiență profesională în domeniu, preferinţă în serviciul public.  

Abilități: planificare, organizare, control, elaborare a documentelor, comunicare eficientă etc. 

Atitudini: respect faţă de oameni, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, 

tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

6. Documente ce urmează a fi prezentate: 

- copia buletinului de identitate; 

- copia carnetului de muncă; 

- cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse); 

- copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea; 

- formularul de participare la concurs; 

- copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale; 

- documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar. 

7. Bibliografia concursului: 

 Constituţia Republicii Moldova; 

 Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018 

 Acte normative în domeniul serviciului public: 

 Legea nr.158 din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

 Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 

 Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

 Legea integrităţii nr. 82  din  25.05.2017; 

 Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale 

 HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA. 

 Acte normative în domeniul de specialitate 

 Legea nr. 20 din 03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice; 

 Legea nr. 299 din 21.12.2017 privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova; 

 Legea nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic 

 Hotărârea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013 cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 

2020”; 

 Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29.10.2015 cu privire la Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-

2020; 

 Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.03.2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică; 

8. Termen limită de depunere a dosarului: 09 IANUARIE 2020,  inclusiv. 

9. Modalitatea de depunere: prin poșta, e-mail sau personal (la sediul central al Agenției). 

10.  Date de contact: Secretar al Comisiei  

Tel: (022) 292-612 

E-mail: hr@aipa.gov.md 

Pentru detalii accesați site-ul: cariere.gov.md 
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