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Nr.
crt
A

B1

TEMATICĂ

BIBLIOGRAFIE

Procesul managerial - Funcţiile şi principiile
procesul managerial;
Conducerea subordonaţilor;
Managementul luării deciziei;
Informaţii secrete de stat;
Informaţii secrete de serviciu;

C.Voicu, S. Prună - "Management
organizațional al poliţiei Fundamentele
teoretice", Ed Media Uno, Bucureşti, 2007

B2

Structura funcţionarului de securitate;
Programul de prevenire a scurgerii de
informaţii clasificate;

B3

Responsabilităţi de securitate;
Moduri de operare protejată;
Acreditarea şi reacreditare;

C0

Regimul juridic al spectrului de frecvenţe
radio.
Tabelul naţional de atribuire a benzilor de
frecvenţă;
Benzi de frecvenţă; armonizate la nivel
european pentru sisteme de comunicaţii
destinate organizaţiilor din domeniul
siguranţei cetăţeanului.
Sisteme/standarde/protocoale de comunicaţii
radio mobile.
Interfaţa radio TETRA.
Legături radio în benzi de microunde;

C1

Subnivelul de acces la mediu – protocoale cu
acces multiplu;
Protocoale internet de transport TCP şi UDP;
Nivelul aplicaţie – securitatea reţelei;
Reţele şi servicii de telecomunicaţii;
Transmisiuni pe fibră optică;
N-ISDN (Narrowband Integrated Service
Digital Network);
Proiectarea sistemelor informatice;
Mentenanţa sistemelor informatice;
Managementul proiectelor informatice;
Evidenta mijloacelor fixe;
Repararea – recondiţionarea bunurilor
materiale;

C2

C3

D1

Legea
nr.
182/2002
privind
protecţia
informaţiilor clasificate, cu modificările și
completările ulterioare
H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea
Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România, cu
modificările și completările ulterioare
O.M.A.I. nr. 810/23.09.2005 pentru aprobarea
normelor de aplicare a standardelor naţionale
de protecţie a informaţiilor clasificate în
sistemele informatice şi de comunicaţii –
INFOSEC în instituţiile Ministerului
Administraţiei şi Internelor
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
111/2011 privind comunicaţiile electronice;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale
pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Deciziile ERC/CEPT ERC/DEC/(96)01,
ERC/DEC/(01)19, ERC/DEC/(01)20;
- Comunicaţii mobile terestre, Ion Marghescu,
Editura Tehnică, 1997;
- Microwave Engineering, David M. Pozar, John
Wiley and Sons, 1998;
- Digital Signal Processing, John Proakis
Dimitris Manolakis, Prentice Hall, 2006;
- Seria de standarde ETSI 300 392 (TETRA)
(www.etsi.org).
Andrew S. Tanenbaum - Reţele de calculatoare,
Ed.Biblos, Bucureşti, 2003
Tatiana Rădulescu - Reţele de telecomunicaţii,
Ed Thalia, Bucureşti 2005
Ion Lungu, Velicanu - Sisteme informaticeanaliza, proiectare si implementare, Ed
economică,Bucureşti 2003
IMAI nr. 1031/1999 privind organizarea şi
conducerea evidenţei contabile cantitativ
valorice a bunurilor materiale în unităţile MAI,
cu modificările şi completările ulterioare

D2

Metodologia de evidență, revizie și întreținere
a turnurilor metalice și pilonilor de antene;

D3

Funcţionarea şi atribuţiile Consiliului tehnicoeconomic CAP II art. 4 – 10;

D5

Responsabilitatea personalului de conducere
în vederea prevenirii faptelor de corupție;

D6

MEDIUL INTERN - Organizarea instituţională a
Ministerului Afacerilor Interne;
DIRECŢII DE ACTIVITATE a MAI în perioada
2014-2016

D7

Reguli privind contabilitatea activelor fixe;

D8

Activităţile de analiză a postului şi de
întocmire a fişei postului;
Formarea profesională a poliţiştilor;
Recompense, răspunderea juridică şi
sancţiuni;

D9

OMAI nr. 1234/2000 privind aprobarea
metodologiei de evidenţă, revizie şi întreţinere a
turnurilor metalice şi pilonilor antene utilizaţi ca
infrastructură pentru reţelele integrate de
comunicaţii şi date
OMAI nr. 597/2008 privind stabilirea
conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea
documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de
intervenţii la construcţii existente, cuprinse în
programele Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative
OMAI nr. 86/2013 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de prevenire a
corupției în cadrul MAI
OMAI nr. 104/2014 privind aprobarea Planului
strategic instituţional al MAI pentru perioada
2014-2016
OMAI nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor
şi politicilor contabile în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne
OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile de
poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne
Lege nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului,
cu modificările și completările ulterioare

NOTĂ: Tematica şi bibliografia va avea în vedere actele normative în vigoare, cu
modificările şi completările intervenite până în ziua susţinerii concursului.

