
Formular  
de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante  

   
Autoritatea publică                            Ministerul Afacerilor Interne 

_____________________________________________________________________  
   
Funcţia publică solicitată                 Secretar general al Ministerului Afacerilor Interne 

___________________________________________________________  
   
I. Date generale 
  

Nume Dr. CAPT (rez.)    GOTIȘAN  Prenume Iurie  

Data naşterii 21 iunie 1976 Domiciliu Or. Chișinău, str. Grenoble 167/1 

Cetăţenia (inclusiv a 
altor state) 

 Republica Moldova; Romania  

  

  

Telefon  serv. –  
domic. – (373 22) 62 29 12 
mobil –   (373) 69 21 56 32 

E-mail gotisani@gmail.com 

Adresa poştală Republica Moldova, or. Chișinău, 
str. Grenoble 167/1, sc.3, ap. 125  

   

 
  

II. Educaţie  
  
Studii de bază: 
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, localizarea, facultatea  Specialitatea obţinută. 
Diplomă/certificat 

 1. 09/1993 – 07/1998 Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la 
Chișinău), Facultatea Geografie  

Geografie și biologie 
Licențiat în Geografie Economică 
și umană (Diplomă de licență nr. 
00880) 

  
Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul obţinut. 
Diplomă/certificat 

 1. 10/1998 – 07/2002 Academia de Studii Economice din București, 
România, Facultatea Economie și Politici 
Economice 

Doctor în științe economice  
Diplomă de doctor cu seria C si 
nr. 0000362 (MEC din România) 

 2. 08/2011 – 07/2012  Academia de Studii Umanistice din Pultusk, 
Polonia; Facultatea științe politice și de securitate  

ERASMUS post-doctorat în 
diplomație și securitate  
Certifica/diplomă de absolvire 

 3. 09/2019 -  Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la 
Chișinău), Facultatea Geografie, admis la studii de 
masterat în Geoinformatică  

În proces de studii –  

   
Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:  
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat 

 1.  04-07.07. 2017 OSCE/Patronajul președinției 
Austriece 
 
Chișinău, MAI    

Curs regional în Reforma 
Sectorului de Guvernanță 
în Securitate  

Certificat de 
absolvire/completed  

 2. 13-17.07.2015 NATO School Oberammergau, 
Germania, Am Rainenbichl 54, 
82487 Oberammergau, Germany 

 Certificat de 
absolvire  



3. 22-24.07.2015 EU/Eastern Parthenrsip police 
cooperation program   
 
Chișinău, MAI  

Dezvoltarea 
managementului strategic 
strategică în cadrul 
Ministerului Afacerilor 
Interne  

Certificat de 
participare  

   
Titluri ştiinţifice Doctor în științe economice, ASE București, 18.07.2002 

Post-doctorat în diplomație și securitate, Pultusk AH, 30.06.2012  

  

Lucrări ştiinţifice, 
brevete de invenţie, 
publicaţii etc. 

1. Iurie Gotișan, “Is the Eastern Partnership a Development Incentive for Moldova?”, 
International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Vol. XIX, no. 3/2010, pp. 58,  
published by Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association. 

2. Iurie Gotișan, Pultusk Academy of Humanities Faculty of Political Science “New Era of 
Economic Diplomacy and its application to enhance the economic security. Valences 
and its limits in small states”, Pultusk, June 2012 

3. Iurie Gotișan, “Evaluarea impactului migrational si securitatea frontaliera a RM in 
contextul potentialei liberalizari a regimului de vize”, Chisinau, Aprilie 2012 

 

4. Bozu, V., Caragia, D., Gotișan, I., Final Analysis of Constraints to Economic Growth, 
2007. Disponibil la: 
http://www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Growth%20diagnostics%20papers/Moldova%20
CA_ Bozu,Caragia&Gotisan.pdf;  

 

  III. Experienţa de muncă  
  

Vechimea în serviciul public 10 ani și 17 zile (vechimea de muncă în structurile 
serviciilor de interne) 

Vechimea în domeniul aferent funcției publice solicitate cca 4 ani  

   
Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)  
  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

08/2018 - prezent Zona Economică Liberă Bălți din subordinea 
Ministerului Economiei și Infrastructurii 
MD-3100, mun. Bălți, str. Industrială, 4 
Administrația se află în or. Chișinău, bvd. 
Ștefan cel Mare, 65 et. 7, bir. 718 
Manager atragere și promovare 
investiții/Strategic analist  

© Elaborarea, mentenanța și promovarea 
conceptului investițional și produselor 
materialelor promoționale ale companiei 
© Asigurarea unei vizibilități instituționale atât pe 
intern, cât și extern, prin fortificarea 
instrumentelor moderne de comunicare și 
atragere investițională  
© Analiza riscurilor operaționale  

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

11/2017 – 12/2017 Biroul Național de Statistică, MD-2019, or. 
Chișinău, str. Grenoble 106, 
Șef al aparatului Directorului General 

© Coordonarea și implicarea plenară în acțiuni 
și măsuri de reformă instituțională 
© Analiza activității instituționale, inclusiv la 
elaborarea de produse statistice  
© Coordonarea activităților de relaționare cu 
structurile omogene din afara țării 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

12/2017 – 08/2018 
  
  
  

Inspectoratul General al Poliței de Frontieră 
al MAI  
MD-2012, or. Chișinău, str. Petricani, 19  
Ofițer principal al Secției gestionarea 
informației operaționale al Centrului 
Operațional de Coordonare al Direcției 
generale management operațional   

© Analiza informației operaționale privind 
evenimentele și indicatorii de securitate 
frontalieră  
© Actualizarea bazelor de date cu privire la 
evenimentele de frontieră 
© Schimbul de date operaționale cu structurile 
similare din exterior, precum și cu cele 
operațional-specifice din țară etc. 



 
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

10/2012 – 02/2015 
  
  
  

Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI  
MD-2012, or. Chișinău, str. Gh. Asachi, 65A  
Șef-adjunct al Statului Major  
Șef al Direcției management operațional  
  

© Planificare şi coordonare a operațiunilor 
independente și de comun cu alte structuri 
ale MAI  
© Analiza și gestionarea sistemelor 
informaționale și de transmisiuni  
© Elaborarea de strategii specifice, 
reglementări şi standarde operaționale de 
activitate a trupelor. 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

10/2012 – 02/2015 
  
  
  

Departamentul Poliției de Frontieră al MAI  
MD-2012, or. Chișinău, str. Petricani, 19  
Șef-adjunct al Direcției generale control și 
supraveghere 
Șef-adjunct al Direcției cooperare internațională 
Șef-adjunct al Direcției analiza riscurilor și 
informațiilor   
Șef al Direcției analiza riscurilor și informațiilor  

© Diverse sarcini și activități operaționale și 
de coordonare instituțională corelate cu 
activitatea de supraveghere și control a 
frontierei de stat  
© Instituirea Punctului Național de Contact 
FRONTEX și coordonarea activității 
operaționale  
© Analiza, evaluarea, sinteza și coordonarea 
activităților relaționate cu amenințările și 
riscurile operaționale de securitate frontalieră 

  

   
  

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)  
  

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

 ■ Creativitatea ▲  

 ■ Cooperarea ▲  

 ■ Disciplina  ▲  

 ■ Determinarea ▲  

 ■ Ordinea  ▲  

 ■ Leadership  ▲  

  
  
V. Calităţi personale (autoevaluare) 
  

Calităţi  Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

 ■ Capacitate de analiza si sinteza ▲  

 ■ Satisfacția de a identifica soluții alternative la probleme ▲  

 ■ Punctualitate  ▲  

 ■ Sinceritate ▲  

 ■ Discreție  ▲  

 ■ Echilibru în gândire și acțiuni  ▲  

   
   

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor  
   

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere 

cunoştinţe  
de bază 

bine foarte  
bine 

 Rusa   ▀ 

 Engleza   ▀ 



 Poloneza   ▀  

 Franceza  ▀   

   
  

VII. Abilităţi de operare pe calculator 
  

Programe  Nivel de utilizare 

 MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces etc.)  Excelent 

 Stat GIS, GIS Arc, Stata, Outlook etc.  Foarte bine  

 Internet Explorer, Photoshop etc.  Foarte bine  

   

   
   

VIII. Relaţii de rudenie 
  

Relaţii de rudenie cu funcţionarii 
autorităţilor publice organizatoare a 
concursului 

Nu am. 

  

  

  

   
  

IX. Recomandări 
  

Nr. Nume, prenume Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail 

1. Dorin PURICE Ministerul Afacerilor Interne, Secretar de Stat Tel. +373 692 000 20 
purice.dorin@mai.gov.md  

2. Dorin RECEAN Ex-ministru al afacerilor interne  Tel. +373 794 160 56 
drecean@gmail.com  

3. Lajos KARAKAS OSCE Moldova, Manager proiecte prevenire și 
soluționare a conflictelor  

Tel. +373 691 170 23  
lajos.karakas@osce.org  

   
 

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt 
veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din 
documentele prezentate. 

   
Data completării formularului 
 
19.08.19 

   
Semnătura 

 

 

mailto:purice.dorin@mai.gov.md
mailto:purice.dorin@mai.gov.md
mailto:drecean@gmail.com
mailto:drecean@gmail.com
mailto:lajos.karakas@osce.org
mailto:lajos.karakas@osce.org


                        Motivare                                                         Acțiune                                               Implicare 

 

Dr. CAPT (rez.) Iurie GOTIȘAN – Scrisoare de motivare – Ministerul Afacerilor Interne  

 

     

Dr. CAPT (rez.) 

Iurie  
                                                 GOTIȘAN 

          candidat 
        Secretar general de stat  

      Ministerul Afacerilor Interne  

al Republicii Moldova  

        
                   
 

 

 

 
  



                        Motivare                                                         Acțiune                                               Implicare 

 

Dr. CAPT (rez.) Iurie GOTIȘAN – Scrisoare de motivare – Ministerul Afacerilor Interne  

        Stimată Doamnă, 
        Stimate Domn, 

 

Din capul locului țin să-mi mărturisesc aspirația, năzuința și voința-mi de participare 
la concursul pentru funcția publică vacantă de Secretar general al Ministerului 
Afacerilor Interne, poziție făcută publică de către Cancelaria de Stat. Respectiv, 
accentuez buna mea știință, putință și dorință de a-mi oferi toată silința, capacitățile 
profesionale dobândite și personale pentru exercitarea cu plenitudine a atribuțiilor 
funcționale în eventualitatea obținerii poziției date, dar și pentru binele societății, 
deopotrivă.   

Astfel, având în vedere aspectul strategic al funcției, inclusiv corelarea acesteia cu 
atribuțiile operațional-specifice a entităților subordonate ministerului, consider că 
sunt înzestrat plenar cu caracteristicile solicitate pentru exercitarea sarcinilor conform 
fișei postului, pe de o parte. Pe de altă parte, experiența profesională căpătată în 
cadrul unor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne la diverse funcții de îndrumare 
și nu numai, mi-a oferit o circumstanțe favorabile să identific multe goluri, deficiențe 
și sincope în cadrul sistemului, aspecte care după mine necesită soluții inovative.  

Competențele mele în diferite structuri guvernamentale și neguvernamentale, 
inclusiv din străinătate, a generat să constat faptul că perfecționarea și consolidarea 
instituțional-operațională, în cazul dat celor de afaceri interne, este rațional a fi 

realizată în baza unui algoritm tridimensional, adică a celor 3P. Or, acest algoritm 
impune funcționalitatea unui proces strategic și operațional, rezultat cu produse 
utile, acestea, la rândul, fiind elaborate și oferite de un personal competent.  

Astfel, multitudinea de activități aferente procesului strategic, precum evaluarea, 
analiza riscurilor si informaților operaționale, sinteza și colajul etc., constituie de fapt 
pulsul de creștere a capacităților operaționale, a gradului de specializare și a 
interoperabilității instituționale și de reacție. 

Eu consider că știu, dar în același timp vreau și pot să aduc valoare adăugată, spirit 
inovator și de inițiativă ministerului și entităților operaționale subordonate în mod 
egal, respectiv în folosul societății și cetățenilor acestei țări. să contribui la un amplu 
proces de monitorizare sectorial-specifică, informativ-operațional și analiză specială, 
sector în care am activat și-l cunosc relativ bine. În altă ordine de idei,  

Finalmente, doresc să subliniez că acel proces complex de sinteză și analiză 
informațională, a riscurilor și cel operațional sunt de fapt obiectivele țintă ale mele de 
activitate profesională, cercetare sau academică, activitate pe care o realizez cu multă 
satisfacție. Îmi doresc să aduc în cadrul ministerului un nou suflu, de schimbare a 
stereotipurilor și tiparelor vechi de sistem, înlocuindu-le cu o mai multă comunicare 
colegială, reacție operațională și cooperare inter- și multidisciplinară.         

 

     Cu respect,   

           Dr. CAPT (rez.) Iurie GOTIȘAN 
 

CEO&Risk Analyst, 

      GISA Group 
                             29 August, 2019 
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Dr. CAPT (rez.) Iurie GOTIȘAN 

      Data nașterii: 21/06/1976 

 

    
                                      

 
 
Sumar al calificărilor dobândite:  
 
 

 EU, sus și subsemnatul, dispun de o experiență profesională de minim 18 ani vechime în varii domenii cu 

tentă inter- și multidisciplinară, precum economia și politicile economice, a relațiilor internaționale, 

diplomației și securității, afacerilor interne, procesului de analiză a datelor, informației și riscurilor 

operaționale, în aspecte și politici migraționale, tehnici și metode de evaluare și sinteză operațională, 

elaborare strategică intersectorială (guvernamentală, non-guvernamentală, sectorul privat etc.), 

experiență acumulată și oferită atât entităților din Republica, precum și celor din regiune și Occident.  
  

 De-a lungul anilor am oferit consultanță și expertiză analitică diverselor structuri publice și private din 

Moldova și peste hotarele acesteia, precum Centrului Analitic Expert-Grup, IDIS Viitorul, Institutului 

pentru Politici Publice (IPP), IPRE Moldova, Grupului de Economie Aplicată (GEA) și SNSPA (România), 

Centrului CASE și Fundația Stefan Batory din Polonia, SFPA Slovacia, EESC Lituania etc. În plus, am fost 

contractat de a furniza servicii unor instituții cheie ale Națiunilor Unite, cum ar fi PNUD, Organizației 

Internaționale a Muncii și pentru Migrație, dar și deopotrivă pentru asemenea entități de talie mondială 

și cu renume ca Millennium Challenge Corporation/MCC sau Banca Mondială/WB etc.  
  

 De asemenea, posed cunoștințe plenare și aptitudini practice obținute în cadrul structurilor de afaceri 

interne și securitate, în domeniul politicilor migraționale, aspectelor de gestionare integrată a 

frontierelor, analizei operaționale și riscurilor pe filiera vastă a structurilor naționale de aplicare a legii și 

ordinii de drept. În 2017, alături de alte persoane, am stat la temelia creării Centrului de analiză 

strategică GISA Group, centru ce-și propune realizarea de analize operaționale entităților publice și nu 

numai, în domeniul evaluării operaționale, dezvoltării, gestionării programelor și cunoștințelor. 
 

 Adițional calificărilor obținute, posed ▪ un post-doctorat ERASMUS în diplomație și securitate obținut în 

2012 în cadrul Academiei de Studii Umanistice din Pultusk (Polonia); ▪ un doctorat în economie și științe 

economice (2002) la Academia de Studii Economice din București (România) și ▪ o licență în geografie 

umană/GIS (1998) la Universitatea de Stat Tiraspol (Moldova). În plus, din octombrie 2019 sunt admis la 

▪ studii de masterat în geoinformatică în cadrul Universității de Stat din Tiraspol.  
 

 Pe lângă toate acestea, am fost beneficiarul mai multor instruiri și stagieri obținute în străinătate la 

diverse entități prestigioase precum Universitatea din Varșovia, Universitatea Comenius din Bratislava, 

Universitatea Tartu (Estonia), CEU Budapesta, filiala Novosibirsk a Academiei de Științe a Rusiei, CASE și 

OSW Polonia, EESC Lithuania, Agenției FRONTEX, Centrele PfP ale NATO și Oberammergau NATO 

SCHOOL etc. 
 

  
 
 
 

Adresa: 167/1, Grenoble str. 
CP-2048 Chișinău, Republica Moldova  

 

 
Contacte:            

E-mail: gotisani@gmail.com   
Tel.: + 373 69 21 56 32 
Skype ID: iugoda  

mailto:gotisani@gmail.com
mailto:gotisani@gmail.com
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Domeniul specific al instruirilor de bază: 
 
 

10/2019-02/2021 Studii de masterat, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău),  
domeniul: GEOINFORMATICĂ  

Subiectul principal al cercetării  
Securitatea geospațială: Amenințări și riscuri de activitate operațională  

 

08/2011-07/2012  Studii de post-doctorat, Academia de Studii Umanistice din Pultusk, Polonia, 
domeniul: DIPLOMAȚIE și SECURITATE ECONOMICĂ       

     Subiectul principal al cercetării 
Aplicarea modelelor de diplomație economică în asigurarea securității  

economice: Valență și limite în managementul analizei de risc în statele mici 
 

10/1998-07/2002 Studii de doctorat, Academia de Studii Economice din București, România   
domeniul: ECONOMIE și POLITICI ECONOMICE 

     Subiectul principal al cercetării 
Piața monetară în mecanismul dezvoltării economice din Republica Moldova 

 

09/1993-07/1998 Studii de licență, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) 
domeniul: GEOGRAFIE  

     Subiectul principal al cercetării 
Relațiile economice externe ale Republicii Moldova cu statele membre a CEE 

 

 
Instruire specifică adițională: 
 

12/2012  NATO, PfP Training Centre, Ankara/Turcia  Curs internațional de investigare comună 
cu privire la aspectele de securitate și apărare internă  

2012-2014  FRONTEX Agency (Agenția Europeană a Poliției de Frontieră și Gardei de Coastă) 
Varșovia, Polonia  O serie de cursuri interne pe dimensiunea analizei de risc și 
informațiilor cu privire la evenimentele de frontieră  

2012-2014 Misiunea EUBAM (Misiunea de asistență UE la frontiera Ucrainei și Republicii Moldova) 
 O serie de instruiri și misiuni de lucru consacrate elaborării raportului comun de 
analiză a riscurilor privind migrația ilegală și crimele transfrontaliere  

2015, Iunie  European External Action Service, Bruxelles/Belgia, (Common Security and Defense 
Policy)  Curs de orientare în activitate operațională și informații  

2015, Iulie NATO SCHOOL Oberammergau, Germania  Curs de analiză a riscurilor, operațională 
și informații. Controlul armelor de calibru mic – Destinat: Ofițerilor din cadrul Statului 
Major Militar implicați în cadrul structurilor naționale din domeniul afacerilor interne și 
securitate  

 

 
Țările de experiență profesională: 
Moldova, România, Ucraina, Polonia, Slovacia, Ungaria, Germania, Belgia. 
 
Limbi de circulație internațională cunoscute: 
English (fluent – C1), Rusa (fluent – C2), Poloneza (intermediar – A2), Franceza (intermediar – A2).  
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Experiență profesională relevantă: 
 
 

2017 – CEO/Strategic Analyst la GISA Group (Grupul de Informații și Strategii Aplicate) 
Împuterniciri de bază: Elaborarea de strategii în domeniul de afaceri interne, securitate 
umană, managementului de programe, analizei informațiilor și riscurilor operaționale.  

 

2017 – Manager atragere și promovare a investițiilor, ZEL Bălți   
Împuterniciri de bază: Asigurarea vizibilității instituționale, consolidarea instrumentelor 
moderne de comunicare în absorbția de investiții străine etc.  
 
 

01-08/2018 Ofițer principal al DGMO din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră  
  Împuterniciri de bază: Evaluare și analiză operațională de frontieră, gestionarea datelor, 

managementul informațional și analiza riscurilor operaționale de frontieră.  
 
 

11-12/2017 Șef de cabinet al Directorului Biroului Național de Statistică  
 Împuterniciri de bază: Coordonarea managementului instituțional la nivel strategic și 

regional, evaluarea, analiza și dezvoltarea strategică.  
 
 

2012-2015 Șef-adjunct și Șef direcție (CSFS, CI, AR) în cadrul IGPF și Șef-adjunct SM al IGC al MAI  
 Împuterniciri de bază: Coordonarea managementului operațional la nivel strategic, 

operațional și tactic, inclusiv analiza riscurilor/informațiilor, relații externe de operare. 
 

 
Per ansamblu: În ultimii ani, am fost delegat să coordonez activitatea operațională a unor unități 

speciale precum Direcția analiza riscurilor a IGPF și Direcția management operațional 
din cadrul IGC ale Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv și unele subdiviziuni similare 
ale Fondului de Dezvoltare Durabilă sau entități din cadrul sectorului asociativ din țară.  

 

Pasiunea mea pentru istorie și geografie, coroborată cu interesul avid pentru informații 
și analiză multidisciplinară, au făcut să ofer diverse cursuri de instruire și formare 
pentru entitățile din domeniul afacerilor interne la nivel central, operațional și tactic 
pe filiera de management al informațiilor, analizei de risc și celei operaționale din punct 
de vedere al asigurării securității instituționale.  

 

NOTĂ:           De-a lungul timpului am realizat o serie de publicații științifice și analize operaționale pe 
subiecte din varii domenii ca economia, dezvoltare economică, relațiile economice 
externe, afaceri interne și de securitate, migrație, management al frontierei etc. Astfel, o 
simplă căutare de nume pe internet, poate să vă redirecționeze spre acestea.   

 
Profesioniști relevanți cu referință:  
 

Dorin PURICE – Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova 
Repere de contact: Tel. +373 69 20 00 20 

Dorin RECEAN – Fost ministru al afacerilor interne a Republicii Moldova  
Repere de contact: Tel. +373 79 41 60 56 

Eugen REVENCO – Ambasador al Republicii Moldova în Letonia, Riga 
Repere de contact: Tel. +371 20 04 06 62 

Lajos KARAKAS – Conflict Prevention and Resolution Programme Manager, OSCE Moldova  
Repere de contact: Tel. +373 69 11 70 23  

Dr. Arcadie BARBĂROȘIE – Director, Institutul de Politici Publice din Moldova 
Repere de contact: Tel. +373 69 14 80 05  

 

P.S. Urmare celor specificate, sunt gata să ofer orice altă informație adițională sau la solicitare. 


