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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ŞEF SERVICIU
din cadrul SERVICIULUI COMUNICAȚII ȘI
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Nr.
Crt.

1.

2.

TEMATICĂ
- Organizarea activităţilor în domeniul
comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei;
- Activităţi pentru organizarea şi realizarea
sistemului de comunicaţii operative;
- Activitatea de conducere în secret - noţiuni
generale;
- Desfăşurarea activităţilor în domeniul
comunicaţiilor şi tehnologiei infonnaţiei în MAI
- Regimul materialelor consumabile şi de
întreţinere;
- Documente operative de conducere a
comunicaţiilor de evidenţă şi de exploatare
utilizate în activitatea de comunicaţii operative.

- Atribuirea posturilor de abonaţi din reţelele de
telefonie fixe publice şi/sau de instituţie, cu acces
la reţelele de telefonie publică naţionale şi
internaţionale şi a normativelor privind
plafoanele maxime de cheltuieli cu telefonie fixă
aplicabile în unităţile M.A.I.

3.

- Alocarea drepturilor de utilizare a serviciilor de
telefonie mobilă şi a serviciilor de internet mobil,
precum şi plafoanele maxime aferente acestora,
aplicabile în MAI.

4.

- Utilizarea terminalelor digitale Tetra în unităţile
MAI

5.

- Utilizarea platformei naţionale comune TETRA
în MAI

6.

- Informaţii secrete de stat;
- Informaţii secrete de serviciu;
- Obligaţii, răspunderi şi sancţiuni.

BIBLIOGRAFIE
- Ordinul MAI nr. S/15 din 22.01.2010 privind organizarea
şi desfăşurararea activităţilor specifice comunicaţiilor şi
tehnologiei infonnaţiei în M.A.I.
- Ordinul MAI nr. S/128 din 02.06.2010 pentru modificarea
şi completarea ordinului ministrului administraţiei şi
internelor nr.S/15 din 22.01.2010 privind organizarea şi
desfăşurararea activităţilor specifice comunicaţiilor şi
tehnologiei informaţiei în M.A.I.
- Ordinul MAI 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 desfăşurararea activităţilor specifice
comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei în M.A.I.
- Ordinul MAI nr. S/116 din 23.07.2014 pentru aprobarea
normativelor privind atribuirea posturilor de abonaţi din
reţelele telefonice fixe publice şi/sau de instituţie, cu acces
la reţelele de telefonie publică naţionale şi internaţionale şi
a normativelor privind plafoanele maxime dc cheltuieli cu
telefonie fixă aplicabile în unităţile M.A.I., precum şi
pentru stabilirea regulilor de utilizare a acestor normative în
M.A.I.
- Ordinul MAI nr. S/51 din 18.03.2016 privind modificarea
şi completarea Ordinului Viceprim-ministrului pentru
securitate naţională, ministrul afacerilor interne,
nr.S/116/2014 pentru aprobarea normativelor privind
atribuirea posturilor de abonaţi din reţelele de telefonie fixe
publice şi/sau de instituţie, cu acces la reţelele de telefonie
publică naţionale şi internaţionale şi a normativelor privind
plafoanele maxime de cheltuieli cu telefonie fixă aplicabile
în unităţile M.A.I., precum şi pentru stabilirea regulilor de
utilizare a acestor normative în M.A.I.
- Ordinul M.A.I. nr. S/44 din 28.04.2017, privind alocarea
drepturilor de utilizare a serviciilor de comunicaţii mobile
precum şi pentru stabilirea plafoanelor maxime aferente
acestora, aplicabile în M.A.I., cu modificările şi
completările ulterioare.
- Ordinul M.A.I. nr. S/28 din 29.03.2019 privind
modificarea şi completarea ordinului M.A.I. nr. S/44 din
28.04.2017.
- Dispoziţia pentru comunicaţii a DGCTI nr. S/581629 din
03.12.2009 privind utilizarea terminalelor digitale Tetra în
unităţile MAI.
- Ordinul MAI nr.S/118 din 18.09.2015 privind utilizarea
platformei naţionale comune TETRA în MAI, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 182 din 2002 privind protecţia informaţiilor
clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
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TEMATICĂ

BIBLIOGRAFIE

7.

- Conectarea la reţeaua INTERNET sau altă reţea
similară;
- Protecţia antivirus;
- Politica de achiziţie pentru SIC;
- Activitatea de întreţinere şi reparaţii a SIC;
- Folosirea echipamentelor SIC din exterior.

- Ordinul M.A.I. nr.810 din 23.09.2005 pentru aprobarea
normelor de aplicare a standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de
comunicaţii - INFOSEC în instituţiile MAI, cu modificările
şi completările ulterioare.

8.

- Competenţele de achiziţie a produselor şi
serviciilor în MAI pentru bunurile şi serviciile
din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei
informaţiilor.

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011
privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor
în Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru bunurile şi
serviciile din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei
informaţiei.

9.

- Răspunderea materiala. Stabilirea şi recuperarea
pagubelor.

- OG nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială
a mililarilor, cu modificările, şi completările ulterioare.

10.

- Organizarea inventarierii bunurilor materialor;
- Executarea inventarierii patrimoniului;
- Stabilirea rezultatelor inventarierii.

- Ordin MAI nr. 231 din 25.09.2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind oiganizaiea şi efectuarea
inventai iexii patrimoniului în unităţile Ministerului
Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările
ulterioare.

11.

- Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe;
- Casarea mijloacelor fixe;
-Declasarea şi casarea unor bunuri materiale,
altele decât mijloacele fixe.

- Instrucţiuni MAI nr. 167 din 30.07.2009 privind scoaterea
din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile
Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi
completările ulterioare.

12.

- Modul de stabilirea a duratei de folosinţă a unor
bunuri materiale de resortul comunicaţiilor şi
tehnologiei informaţiei, altele decât mijloacele
fixe;
- Concept şi tipuri de control, scopul şi principiile
care stau la baza executării controalelor;
- Organizarea şi executarea controlului
tematic.

- Dispoziţia Directorului D.C.T.I. nr. 3842598 din
24.03.2015 privind stabilirea duratelor de folosinţă a unor
bunuri materiale de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei
informaţiei, altele decât mijloacele fixe, din dotarea
Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi
completările ulterioare;
- OMAI nr. 138 din 02.09.2016 privind organizarea şi
executarea controalelor în MAI.

13.

- Codul de etică şi deontologie a personalului din
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
şi din structurile subordonate.

-Ordin MAI nr. 1.489 din 03.11.2006 pentru aprobarea
Codului de etică şi deontologie a personalului din
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din
structurile subordonate, cu modificările şi completările
ulterioare.

14.

- Activităţile de management resurse umane in
unităţile militare ale Ministerului Afacerilor
Interne: analiza postului, intocmirea şi
gestionarea fişei postului, exercitarea tutelei
profesionale. Organizarea şi desfăşurarea
interviului de apreciere.

- Ordinul M.A.I. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane In unităţile militare ale M.A.I.,
cu modificările şi completările ulterioare.

15.

- Documente justificative de înregistrare în
contabilitate a intrărilor, ieşirilor şi mişcărilor de
bunuri materiale;
- Documente specifice Atelierului de reparaţii.

- Ordinul nr. 126 din 19 august 2016 pentru aprobarea
Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, cu modificările şi completările
ulterioare.

Notă: Se va studia varianta actualizată a legislaţiei menţionată mai sus, care să cuprindă toate modificările şi
completările ulterioare intervenite asupra actelor normative respective, până la data desfăşurării concursului.

COMISIA CONCURS
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