
Specialist coordonator în cadrul Serviciului audit al sistemelor informaționale/ 

Secţia tehnologii informaţionale 

I. Scopul general al funcției: 

• Elaborarea/actualizarea reglementărilor interne de securitate TI în conformitate 

cu legislația națională   

II. Cerințe: 

• să asigure elaborarea măsurilor tehnice necesare pentru asigurarea regimului de 

confidenţialitate şi securitate a datelor în conformitate cu legislația în vigoare; 

• să efectueze auditul de securitate și să implementeze politicile conform 

standardelor în vigoare; 

• să asigure implementarea cadrului intern în domeniul Sistemului de 

Management al Securității Informației (în continuare –SMSI); 

• să asigure monitorizarea respectării măsurilor de securitate de către prestatorii 

de serviciu; 

• să asigurare instruirea continuă și mărirea gradului de conștientizare a 

salariaților Companiei în domeniul securității informației. 

 

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 2 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); 

• 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. 

Documente ce urmează a fi prezentate: 

- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de 

perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare; 

- copia  buletinului  de identitate; 

- CV. 

Modalitatea de depunere a documentelor:  

email - sru@cnam.gov.md 

sau personal - mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcalab, 46 

Termenul de depunere a documentelor: 

10.07.2020 

Persoana de contact:  

Corina Ignat 

Telefon:  

022780243 

mailto:sru@cnam.gov.md


IV. Bibliografia concursului: 

• 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"; 

• 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; 

• 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. 

 


