Informaţia cu privire la condiţiile de ocupare a funcţiei publice cu statut special vacantă
Serviciul tehnologii informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne
mun.Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 42
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice cu statut special vacantă de
Specialist al Direcției asigurare executare a Direcției generale monitorizare
și control trafic.
Funcţia vacantă poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 16 subpct. 1), 17, 18 ale
Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:
Scopul general al funcţiei:
Participarea la colectarea, verificarea şi înregistrarea în Sistem a comunicărilor proprietarilor de vehicule cu privire
la identitatea persoanelor cărora le-a fost încredinţat vehiculul, pentru a fi condus pe drumurile publice, iniţierea anunţării
în căutare a utilizatorilor de vehicule, în privinţa cărora a fost pornit proces contravenţional şi/sau care se eschivează de la
executarea sancţiunii aplicate, asigurarea înregistrării în Sistem a deciziilor executorilor judecătoreşti privind restricţiile
impuse în privinţa proprietarilor de vehicule pentru încasarea silită a amenzilor.
Sarcini de bază:
1. Participă la colectarea, verificarea şi înregistrarea în Sistem a comunicărilor proprietarilor de vehicule cu privire
la identitatea persoanelor cărora le-a fost încredinţat vehiculul, pentru a fi condus pe drumurile publice.
2. Iniţiază anunţarea în căutare a utilizatorilor de vehicule, în privinţa cărora a fost pornit proces contravenţional
şi/sau care se eschivează de la executarea sancţiunii aplicate.
3. Elaborează dosarul de executare silită a sancţiunilor stabilite în baza contravenţiilor constatate cu utilizarea
Sistemului, în legătură cu expirarea termenului de executare benevolă a sancţiunii contravenţionale.
4. Asigură perfectarea, spre expediere în instanţa de judecată, a dosarelor contravenţionale în privinţa conducătorilor
auto pasibili aplicării sancţiunii sub forma de privarea de dreptul special de a conduce vehicule, în legătură cu
acumularea numărului critic de puncte de penalizare.
5. Asigură înregistrarea în Sistem a deciziilor executorilor judecătoreşti privind restricţiile impuse în privinţa
proprietarilor de vehicule pentru încasarea silită a amenzilor.
Condiţiile de ocupare a funcţiei vacante de către candidaţi:
Condiţii generale:
La funcţia cu statut special vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
- este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, conform deciziei comisiei medicale speciale a
MAI;
- are studiile necesare și calificarea corespunzătoare pentru funcţia respectivă;
- nu are antecedente penale, nu se află sub urmărire penală pentru săvârșirea de infracțiuni;
- nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau
complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă;
- cunoaşte limba de stat;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
(condiţiile generale şi speciale sânt reglementate de Legea nr.288 din 16.12.2012 şi Hotărârea Guvernului nr.460
din 22.06.2017)
Cerinţe specifice:
Studii:
- superioare de licenţă sau echivalente (juridice, tehnice);
Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu;
Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei și cadrului normativ în domeniu;
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
Abilităţi: de analiză, sinteză, planificare, organizare, luare a deciziilor, motivare, comunicare, lucru în echipă.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină,
responsabilitate, rezistență la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

