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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘEF
SERVICIU I LA ȘEF SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Nr.
crt.

TEMATICA

BIBLIOGRAFIE

1.

O.M.A.I. nr. S/15 din 22.01.2010 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice comunicaţiilor şi
tehnologiei informaţiei în MAI;

O.M.A.I. nr. S/15 din 22.01.2010 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice comunicaţiilor şi
tehnologiei informaţiei în MAI;

2.

O.M.A.I. nr. S/75 din 20.05.2014 privind modificarea şi
completarea Ordinul M.A.I. nr. S/15 din 22.01.2010
privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice
comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei în MAI;

O.M.A.I. nr. S/75 din 20.05.2014 privind modificarea şi
completarea Ordinul M.A.I. nr. S/15 din 22.01.2010 privind
organizarea
şi
desfăşurarea
activităţilor
specifice
comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei în MAI;

3.

Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția
informațiilor clasificate.
Hotărârea nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea
standardelor naționale de protecție a informațiilor
clasificate în România;
HG nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete
de serviciu;
Ordinul M.A.I. nr. 810/23.09.2005 pentru aprobarea
normelor de aplicare a standardelor naționale de protecție
a informațiilor clasificate in SIC – INFOSEC în unitățile
MAI;
Organizarea şi executarea controalelor în M.A.I.

Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor
clasificate.
Hotărârea nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea
standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate
în România;
HG nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de
serviciu;
Ordinul M.A.I. nr. 810/23.09.2005 pentru aprobarea normelor
de aplicare a standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate in SIC – INFOSEC în unitățile MAI;

4.

5.
6.

7.
8.

Cerinţe minime INFOSEC pentru Sistemele Informatice
şi de Comunicaţii din M.A.I;

9.

Dispoziţia directorului general al D.G.C.T.I. nr.
3842598/24.03.2015 privind stabilirea duratelor de
folosință a unor bunuri materiale de resortul
comunicațiilor și tehnologiei informației, alte decât
mijloacele fixe, din dotarea Ministerului Afacerilor
Interne, cu modificările și completările ulterioare.
Dispoziția directorului general al D.G.C.T.I. nr.
3402486/22.02.2011 privind elaborarea şi avizarea fișelor
de prezentare a propunerilor de proiect din domeniul
comunicațiilor şi tehnologiei informației elaborate de
către structurile M.A.I.
ORDIN nr. 29 din 4 februarie 2011 privind competențele
de achiziție a produselor şi serviciilor în Ministerul
Administrației şi Internelor
Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe;
Casarea mijloacelor fixe;
Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decât
mijloacele fixe;
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă: dispoziţii generale; organizarea Sistemului
Naţional; atribuţiile componentelor Sistemului Naţional;

10.

11.

12.

13.

14.

Serviciile de urgenţă profesioniste: dispoziţii generale;
principii de organizare şi funcţionare; atribuţii; personalul
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi atribuţiile
acestuia;

Ordinul M.A.I. nr. 138 din 02.09.2016 privind organizarea şi
executarea controalelor în M.A.I.
Ordinul M.A.I. nr. S/226 din 16.09.2009 pentru aprobarea
Cerinţelor minime INFOSEC pentru Sistemele Informatice şi
de Comunicaţii din M.A.I.
Dispoziţia directorului general al D.G.C.T.I. nr.
3842598/24.03.2015 privind stabilirea duratelor de folosință a
unor bunuri materiale de resortul comunicațiilor și tehnologiei
informației, alte decât mijloacele fixe, din dotarea Ministerului
Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.
Dispoziția directorului general al D.G.C.T.I. nr.
3402486/22.02.2011 privind elaborarea şi avizarea fișelor de
prezentare a propunerilor de proiect din domeniul
comunicațiilor şi tehnologiei informației elaborate de către
structurile M.A.I.
ORDIN nr. 29 din 4 februarie 2011 privind competențele de
achiziție a produselor şi serviciilor în Ministerul
Administrației şi Internelor
Instrucțiuni M.A.I. nr. 167 din 30.07.2009 privind scoaterea
din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile
M.A.I.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21 din 15
aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă cu completările şi modificările
ulterioare;
Hotărârea Guvernului României nr. 1492 din 9 septembrie
2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
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15.

16.

17.
18.

19.

Dispoziţii generale; îndatoririle şi drepturile cadrelor
militare; aprecierea, încadrarea şi promovarea în funcţie a
cadrelor militare.
Codul de etică şi deontologie a personalului din
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi
unităţile subordonate.

Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor
militare;

Răspunderea materială;
Stabilirea și recuperarea pagubelor.
Nivelul rețea
Nivelul transport
Nivelul aplicație
Securitatea rețelelor
Configurarea DNS pentru Active Directory
Construirea structurii Active Directory
Administrarea serviciilor Active Directory
Gestionarea serverelor
Utilizarea politicii de grup pentru gestionarea
utilizatorilor
Distribuția programelor folosind politica de grup
Gestionarea securității folosind politica de grup

ORDONANŢA nr. 121 din 28 august 1998 privind
răspunderea materială a militarilor
Andrew S. Tanenbaum - Reţele de calculatoare, Ed.Biblos,
Bucureşti, 2003

Ordin nr. 1489/03.11.2006 pentru aprobarea codului de etică
şi deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate.

„MCSE Windows Directory Services Infrastructure
Infrastructura serviciilor de catalog”, Exam. 70-217, Ed. Teora
2001, Damir Bersinic, Rob Scrimger

COMISIA DE CONCURS:
Președinte: col.

CHICHIȘAN Adrian Miron

Membri:

col.

BULEA Virgil

mr.

COPCEA Radu
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