Specialist securitatea TI și cibernetică
Secția Securitate internă
Scopul general al funcției:

I.

Dezvoltarea si actualizarea continua a reglementarilor interne de securitate TI; verificarea
conformității cu politicile interne ale instituției, legislația in vigoare si standardele
internaționale și ghidurile de bune practici pe zona de securitate TI;
Sarcinile de bază:

II.

 Elaborează și implementează politica de securitate, participa la coordonarea proiectelor
specifice de securitate, responsabil de securitatea informației și a comunicațiilor din
cadrul Agenției.


Se informează permanent și își însușește normativa (internă, națională, europeană),
privind standardele internaționale și bunele practici din zona de Securitate TI;



Gestionează funcționarea securității sistemului informatic și elaborează cadrul normativ
intern în domeniul securitate TI.



Gestionează și participă la implementarea, măsurilor de îmbunătățire a sistemului de
securitate TI.



Asigura elaborarea, verificarea, evaluarea și implementarea politicii de protecție
aplicabilă Sistemului informatic în conformitate cu standardele și politicile interne.



Asigură protecția sistemului informatic și a informației clasificate, veghează eficacitatea
instrucțiunilor și procedurilor de protecție.



Participa la analiza incidentelor de protecție semnalate, raportate sau presupuse.



Pune în aplicare testele care privesc protecția sistemului informatic.



Monitorizează implementarea planurilor de protecție a informațiilor pentru sistemele și
aplicații.



Participa la evaluarea periodică a aparaturii informatice, software/hardware și a riscurilor
asociate.



Participa si asigură, colaborând cu alte funcții ale instituției, la realizarea și
implementarea Planului de Continuitate a Activității Operaționale.



Comunică imediat șefului ierarhic superior orice problemă verificată pe tema securității și
propune măsurile de remediere.



Participa la implementarea protecției informatice în proiectele Secției Sisteme
informaționale.



Asigură îndeplinirea prevederilor legale în materia de securitate TI.

III. Cerințe specifice:
Studii superioare în domeniul tehnologii informaționale.

Cursuri de instruire în domeniul securității informației (prezența certificărilor recunoscute
internațional va constitui un avantaj esențial).
Experiența profesională:
 Experiență combinată de lucru în domeniul TI și al Securității informației de cel puțin 5 ani
cumulativ, și cel puțin 2 ani fiecare.
 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).
Cunoștințe avansate de utilizare a pachetului MS Office (Word, Excel, Power Point, Viso).
Abilități înalte de comunicare și raportare.
Cunoștințe avansate în administrare rețele de calcul și infrastructuri corporative.
Cunoașterea cadrului COBIT.
Cunoașterea standardelor și bunelor practici în domeniul SDLC (gestiunii ciclului de viață a
produselor program).
Calități personale și profesionale: responsabilitate, disciplină, etică profesională, rezistență
la situații de stres, eficiență, abilități de a realiza o varietate de sarcini, tendință spre dezvoltare
profesională continuă.
IV. Bibliografia concursului:






Legea cu privire la energetică Nr.174 din 21.09.2017;
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;

