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I. Scopul general al funcției: 
Să asigure, monitorizarea și buna funcționare a componentelor și echipamentului TIC, în funcție 
de necesitățile generale ale ANRE și necesitaților de muncă ale fiecărui utilizator; 
 

II. Sarcinile de bază: 
 

- să efectueze instalarea, montarea, reglarea şi optimizarea sistemului IT a instituției, 
asimilarea programelor adiţionale; 
- să efectueze conectarea şi schimbarea instalărilor exterioare, să le testeze după 
necesitate; 
- să efectueze testarea calculatoarelor cu programe antivirus; 
- să participe la administrarea sistemului local de calculatoare a întreprinderii; 
- să efectueze testarea şi reparaţia utilajelor separate, surselor de depistare a tehnicii, 
liniilor de cablu a sistemului local; 
- să efectueze lucrul de profilaxie pentru susţinerea eficacităţii calculatoarelor (aparaturii 
tehnice); 
- să organizeze reparaţia tehnicii cu implicarea organizaţiilor specializate în domeniu; 
- să pregătească propunerile de procurare, elaborare sau schimbare a aparatelor tehnice; 
- să întocmească şi să prezinte dările de seamă asupra lucrului efectuat. 
- să participe la proiectarea de soluţiilor informatice 
- să participe la implementarea soluţiilor 
- să petreacă training pentru utilizatori 
- sa acorde suport pentru utilizatori – Helpdesk  
- să gestioneze conturile de utilizator – Account management  
- să efectueze actualizarea software-ului existent cât şi implementarea unui nou software 
- să proiecteze și să mențină rețelele locala (LAN) 
- să documenteze prin proceduri de prescriere a tuturor activităților desfășurate 
 

III. Cerințe specifice:  
 

Studii superioare în domeniul tehnologii informaționale. 
Cursuri de instruire în domeniul (prezența certificărilor recunoscute internațional va 

constitui un avantaj esențial).  
Cunoștințe specifice 
• sisteme de operare, sisteme de fişiere, strategii şi reguli de securitate; 
•  privilegii şi restricţii ale utilizatorilor, conturile utilizatorilor, resurse şi administrarea 

resurselor reţelei, relaţii client / server, comenzi de la tastatură, fişiere cu comenzi, 
fişiere 

• script, instrumente de administrare; 
•  instrumente de administrare adecvate; 
•  evenimente, jurnale, mesaje de eroare şi de avertizare şi interpretarea lor, măsuri şi 

criterii de performanţă, instrumente de urmărire şi evaluare a performanţelor; 
•  concepte şi arhitecturi de reţea, tehnologii specifice, standarde de conectare şi de 

comunicaţii; 



•  funcţionarea reţelelor, tipuri de reţele, medii de comunicaţii, topologii specifice, 
construirea şi întreţinerea infrastructurii de reţea, transmisii de date, protocoale, 
supravegherea traficului de informaţii şi a încărcării reţelei, instrumente de urmărire 
şi control; 

•  conexiuni în reţea, adaptoare de reţea, drivere specifice, proceduri client, servere şi 
servicii, protocoale, reguli de adresare şi de acces, conexiuni LAN,WAN, VPN, acces 
de la distantă (remote), instrumente de administrare; 

•  securitatea accesului în reţea, securitatea datelor accesibile în reţea, autentificarea 
utilizatorilor, transmisii sigure în reţea, criptarea şi decriptarea datelor, salvarea 
/restaurarea informaţiilor folosite în reţea; 

•  servicii director de resurse, publicarea şi accesul la resursele din director, reguli de 
securitate asociate şi modalităţi de implementare, instrumente de administrare; 

•  reţele LAN, bridge-uri, rutere, tabele de rutare, protocoale de rutare şi protocoale 
rutabile, concentratoare, niveluri OSI, protocolul TCP/IP, interconectarea reţelelor, 
conectarea la Internet, servicii Intranet; 

•  securitatea reţelelor, detectarea intruşilor, proceduri de supraveghere şi apărare faţă 
de atacurile externe şi interne, produse şi servicii de tip „firewall”; 

•  reţele WAN, comutare de pachete, VPN, reţele „wireless”, standarde de conectare în 
reţea, etc.; 

 
 

Experiența profesională:  
 

• Experiență combinată de lucru în domeniul TI și al Securității informației de cel puțin 8 
ani. 

• Experiență de implementare a măsurilor tehnice de securitate, experiență administrare Active 
Directory. 
 
Cunoștințe suplimentare:   

• Cunoștințe tehnice în domeniul TIC (sisteme de operare Windows și Linux, baze de date, 
infrastructura, rețele, etc.). 

• Experiență de implementare, aplicare și menținere a cadrului de reglementare în domeniile: 
controlul accesului, securitatea fizică și de mediu, gestiunea modificărilor, gestiunea 
incidentelor, gestiunea copiilor de rezervă, gestiunea logurilor.  

• Cunoașterea legislației naționale și europene în domeniul securității informației / cibernetice 
și al celui al protecției datelor cu caracter personal. 

• Cunoașterea bună a standardelor ISO din seria 27000. 
• Cunoașterea limbii engleze (intermediar-avansat).  

Calități personale și profesionale: 
• spirit analitic: identifică informaţiile lipsă, analizează logic o situaţie (problemă) 

tehnică şi o rezolvă prin soluţii noi, inovatoare; 
• atenţie la detalii: obţine unui rezultat corect chiar atunci când se află sub presiune, 

verifică acurateţea (corectitudinea) informaţiilor înainte de a le folosi; 
• pasiune şi entuziasm pentru succesul propriilor acţiuni, dispus către excelentă; 
• responsabilitate, adaptează timpul de lucru la cerinţele activităţilor; 



• comunicare eficientă: faţă în faţă, la telefon, în scris, prin prezentări, foloseşte noile 
instrumente ale tehnologiei comunicaţiilor: telefoane mobile, SMS-uri, MMS-uri, e-
mail, forum-uri, blog-uri, etc.; 

• orientat către client: alege ceea ce este mai bun pentru utilizatorul final, pentru 
confortul si profitul lui; 

• putere de concentrare în situaţii de stres, hotărâre în luarea deciziilor în timp util; 
• flexibilitate, învaţă singur; 
• iniţiativă – nu aşteptă să i se spună ce are de făcut; 
• caracteristici de conducător: evaluează consecinţele posibile ale acţiunilor care vor 

urma (ale lipsei de acţiune) şi face în aşa fel încât să minimizeze consecinţele negative; 
• tehnici de negociere; 
• persuasiune – putere de convingere; 
• spirit organizatoric. 

IV. Bibliografia concursului: 
 
• Legea cu privire la energetică Nr.1525-XIII din 19.02.98;  
• Legea cu privire la energia electrică nr. 124-XVIII din 23.12.2009;  
• Legea cu privire la gazele naturale nr. 123-XVIII din 23.12.2009;  
• Legea privind piața produselor petroliere nr. 461-XV din 30.07.2001; 
• Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător nr.451-XV din 

30.07.2001;  
• Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător Nr. 160 din 

22.07.2011; 
• Legea privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător 

nr. 161 din 22.07.2011; 
• Legea privind protecția consumatorilor nr. 105-XV din 13.03.2003;  
• Lege privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 

13.12.2013; 
• Lege cu privire la energia termică și promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014; 
• Legea cu privire la registre nr. 71-XVI din 22 .03.2007; 
• Hotărârea Guvernului Nr. 550 din 13.06.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic 

al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive;  
• Hotărârea Guvernului Nr. 551 din 13.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive;  
• Hotărârea Guvernului Nr. 753 din 14.06.2016 pentru aprobarea Conceptului 

mecanismului de gestionare și eliberare a actelor permisive și a Planului de acțiuni 
privind optimizarea actelor permisive și implementarea soluțiilor de ghișeu unic;  

• Securitatea cibernetică / informației ; 
• Hotărârea Guvernului privind aprobarea cerințelor minime obligatorii de securitate 

cibernetică Nr. 201 din 28.03.2017;  
• SM EN ISO/IEC 27001:2017 „Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme 

de management al securității informației. Cerințe”; 
• SM EN ISO/IEC 27002:2017 "Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Cod de 

bună practică pentru managementul securității informației"; 



• Protecția datelor cu caracter personal;  
• Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011,  
• Hotărârea Guvernului privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor 

cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor; informaționale de date 
cu caracter personal nr. 1123 din 14 decembrie 2010; 

• E-Transformarea guvernării;  
• Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea 

serviciilor Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice și 
operarea modificărilor în unele hotărâri ale Guvernului nr. 546 din 20.07.2011,  

• Hotărârea Guvernului cu privire la Strategia națională de dezvoltare a societății 
informaționale „Moldova Digitală 2020” nr. 857 din 31.10.2013;  

• Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr. 91 din 29.05.2014; 
• Legea Nr. 142 din 19.07.2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;  
• Hotărârea Guvernului Privind platforma guvernamentală de registre și acte permisive 

(PGRAP) nr. 717 din 29.08.2014; 
 
 
 
 


