
 

 

director al Agenției Resurse Informaționale Juridice 
 

I. Scopul general al funcției: 

Asigurarea dezvoltării în bune condiții a sistemului integrat informatic juridic, dezvoltarea, administrarea și 
interoperabilitatea sistemelor informaționale din sectorul justiției, executarea Convenției cu privire la 
suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine. 

II. Sarcinile de bază: 

1. Organizarea, coordonarea și supravegherea activității Agenției;  

2. Asigurarea executării decretelor Președintelui Republicii Moldova, legilor şi a hotărîrilor Parlamentului, 

ordonanțelor, hotărîrilor şi dispozițiilor Guvernului, ordinelor, dispozițiilor şi indicațiilor ministrului 

justiţiei în domeniile ce țin de competenţa Agenției;  

3. Monitorizarea procesului de informare juridică, evidență și sistematizare a legislației; 

4. Monitorizarea procesului de dezvoltarea a tehnologiilor informaționale, comunicațiilor și ținere a 

registrelor și altor sisteme informaționale ale sectorului justiției; 

5. Organizarea sistemului de management financiar, al resurselor umane, control şi audit intern în cadrul 

Agenției; 

6. Monitorizează, întreține și dezvoltă infrastructura și serviciile IT (email, DNS, router, switch, access 

point, stocare, backup, upgrade) ale Ministerului Justiției; 

7. Identifică şi remediază avariile apărute la sistemele și echipamentele de rețea; 

8. Participă la elaborarea politicilor IT ale Ministerului Justiției, elaborează proceduri IT, acordă 

consultanţă în domeniu; 

9. Acordă asistență tehnică utilizatorilor serviciului de e-mail din cadrul Ministerului Justiției; 

10. Colaborează cu personalul din cadrul Ministerului; 

11. Răspunde de asigurarea calităţii la lucrările executate în cadrul Agenției şi de respectarea procedurilor 

de lucru;   

12. Execută alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au 

acest drept; 

13. Execută sarcini suplimentare legate de activitatea sa, doar dacă acestea sunt stabilite de  persoane 

autorizate,  pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;  

14. Păstrează confidențialitatea datelor şi informațiilor la care are acces prin exercitarea atribuțiilor. 

15. Avizează toate achizițiile de echipamente şi programe realizate în cadrul Ministerului Justiției; 

16. Asigură proiectarea și administrarea infrastructurii de rețea, proiectarea și aplicarea strategiei de 

securitate a rețelei, precum și instruirea și asistarea utilizatorilor, asigură funcționarea rețelei de 

calculatoare și a echipamentelor de conectare și de comunicații, administrarea serverelor, 

interconectarea rețelelor și accesul la rețeaua globala Internet; 

17. Asigură legalitatea programelor instalate;  

18. În cazul în care sunt necesare intervenții de specialitate (telefon, fax, centrală telefonică), se ocupa de 

rezolvarea problemelor luând legătura și cooperând cu firmele prestatoare de servicii; 

19. Ia legătura cu firma furnizoare de Internet pentru a asigura buna desfășurare a activității în Ministerul 

Justiției; 

20. Asigură consultanță de specialitate în achiziționarea de echipament tehnic, recomandând soluții 

adecvate activității Ministerului Justiției; 

21. Creează strategie de backup-up a tuturor datelor / informațiilor din calculatoare și/sau de pe servere. 

 

III.  Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept sau specializare în domeniul 

tehnologii informaționale.  

Experienţă profesională: 4 ani de experienţă profesională în domeniul studiilor. 

 

Abilități: 

- Cunoștințe de management modern; 

- Capacități de organizare și de luare a deciziilor; 

- Capacități de planificare și de a acționa strategic; Capacități de analiză și sinteză şi de găsire a unor 

soluţii;  

- Capacitatea de adaptare și implementare, autoperfecționare și valorificare a experienţei dobândite; 

- Capacitate de consiliere și/sau îndrumare a colegilor, beneficiarilor; 

- Spirit de echipă și capacitate de a lucra independent; 



 

 

- Asigurarea calității lucrărilor executate în cadrul Agenției, respectarea procedurilor  de lucru şi de 

sistem; 

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu și interes permanent pentru noutățile legislative; 

- Cunoaşterea limbii române;  

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, alta decât limba rusă (nivel C1); 

- Abilități de comunicare. 

 

Cunoștințe specifice: 

- calculatoare şi subsisteme hardware: structura şi arhitectura calculatoarelor, etc.; 

- concepte şi arhitecturi de reţea, funcţionarea reţelelor, tipuri de reţele, medii de comunicaţii; 

- concepte privind securitatea accesului în reţea, securitatea datelor accesibile în reţea; 

- teoria şi practica sistemelor de baze de date, modalităţi de păstrare şi de acces la volume mari de date, 

tipuri de management; 

- concepte şi principii ale bazelor de date, prelucrarea tranzacţiilor şi transmiterea mesajelor; 

- Internet: servere Web, servere de poştă electronică; 

- Informaţii despre aplicaţii electronice în domeniul justiției, produse antivirus, alte aplicaţii; 

- principii de dezvoltare a aplicaţiilor, proiectarea, codificarea, testarea, implementarea programelor, 

instrumente pentru dezvoltarea de programe; interfeţe grafice, principiile interfeţelor om-maşină; 

- managementul proiectelor: cerinţele şi strategiile lucrului în echipă, participarea în echipă, atingerea 

obiectivelor, conducerea echipei, gestionarea conflictelor; 

- managementul activităţilor: planificarea, estimarea, conducerea, controlul, evaluarea riscurilor, 

raportarea progreselor; 

- asigurarea calităţii: respectarea standardelor industriale în privinţa calităţii produselor şi serviciilor; 

- modelarea costurilor, eficienţa investiţiilor în soluţii IT&C; tendinţe ale dezvoltării tehnologiilor 

hardware şi software etc. 

- certificarea în anumite domenii IT constituie un avantaj. 

 

IV. Nivelul de salarizare. Salariul funcționarului public este constituit din: 

- salariul de funcție stabilit conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a 

funcţionarilor publici (salariul de funcție conform treptei I de salarizare constituie 6000 lei); 

- sporul pentru gradul de calificare; 

- alte plăți de stimulare.  

V. Bibliografia concursului: 

■ Constituţia Republicii Moldova; 

■ Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 698 din 30.08.2017; 

■ Hotărîrea Guvernului nr. 644 din 10.07.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Resurse 

Informaționale Juridice. 

 

■ Acte normative în domeniul serviciului public: 

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 
- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 
- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale; 

- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; 

- Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional; 

- Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici; 

- Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-

XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

 
 

■ Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale: 

- Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern; 

- Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate; 

- Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație; 
 

■ Acte normative în domeniul de specialitate: 

- Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; 



 

 

- Legea nr. 92-XV din 01.04.2004 privind procedura publicării şi republicării actelor normative şi a 

rectificărilor operate în ele; 

- Legea nr. 1325 din 25.09.1997 pentru aprobarea clasificatorului general al legislației; 

- Legea nr.71 din 22.03.2007 cu privire la registre; 

- Hotărîrea nr.210 din 26.02.2016 cu privire la Registrul garanțiilor reale mobiliare; 

- Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 30.09.1998 despre aprobarea Regulamentului privind organizarea 

activităţii de evidenţă şi sistematizare a actelor juridice; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1381 din 07.12.2006 cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al 

Republicii Moldova; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 163 din 15.02.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea 

apostilei; 

- Hotărîrea nr.241 din 06.03.2006 cu privire la cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor 

efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale 

acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi 

direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale. 

 

 

 

  

 


