Controlor principal de stat
Direcția Tehnologia Informației și Securitate
Cerințe specifice:
Studii – Superioare de licență sau echivalente în domeniul IT sau securitate a rețelelor
informaționale.
Experienţă – cel puțin 2 ani de experienţă profesională în domeniul IT sau securitate a rețelelor
informaționale.
Cunoştinţe – legislația privind securitatea IT, legislaţia privind serviciul public, cunoaşterea
limbilor de stat şi rusă, cunoștințe aprofundate în mai multe arii de expertiză, cunoaşterea
computatorului.
Abilităţi – Comunicare eficientă, lucru în echipă, analiză și sinteză a datelor complexe, a
fenomenelor și a proceselor, expunere orală și scrisă în mod citeț și coerent, capacitatea de elaborare
și examinare a documentelor, soluționarea a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de
competență, negociere, utilizarea mijloacelor tehnice de securitate a rețelelor, de operare la
calculator, inclusiv de accesare a bazelor de date și prelucrarea informațiilor extrase.
Atitudini – spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres,
tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Sarcinile de bază:
1. Implementarea acțiunilor de asigurare a securității cibernetice în spațiul informatic
integrat al Consiliului Concurenței;
2. Proiectarea, administrarea, exploatarea şi deservirea rețelelor informaționale de
comunicații.
3. Administrarea și menținerea cu suport tehnic al Sistemului informaţional automatizat
„Registrul ajutoarelor de stat”;
4. Prevenirea și combaterea fenomenelor de corupție și celor conexe corupției în cadrul
Consiliului Concurenței;
5. Participarea la control și la inspecții privind respectarea rigorilor legislative în domeniul
concurenței, ajutorului de stat și publicității, prelevarea și prelucrarea probelor păstrate
în format electronic, obținute în cadrul inspecțiilor și controalelor;
6. Asigurarea securității Consiliului Concurenței.
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Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012,
Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
Legea nr. 1069 din 22.06.2000 cu privire la informatică,
Hotărârea Guvernului nr. 128 din 20.02.2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună
(Mcloud),
Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29.11.2015 cu privire la Programul Național de Securitate
Cibernetică a RM pentru anii 2016-2020,
Ordinului ministrului Tehnologiei informației și telecomunicațiilor nr. 106 din 20.12.2010 cu privire
la aprobarea reglementărilor tehnice (asigurarea securității informațiilor bazelor de date în procesul
de prestare a serviciilor publice electronice și asigurarea securității informației infrastructurii
informaționale pentru autoritățile administrației publice,
Standardele internaționale ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 27002.

