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   B-dul Mihai Viteazu nr. 57, Zalău, Judeţul Sălaj 
 Tel. 0260/611212, Fax. 0260/615621 

Email: isuj_sj@yahoo.com 

 

 
 

A N U N Ţ 
 

  I. În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2017 
privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, Bulevardul 
Mihai Viteazu, nr. 57, judeţul Sălaj, organizează concurs, cu personal recrutat din rândul ofiţerilor 
încadraţi în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite 
prin ordine ale ministrului afacerilor interne, în scopul încadrării funcţiei de conducere aferente 
postului de şef serviciu comunicaţii şi tehnologia informaţiei la Inspectoratul pentru Situaţii de 
urgenţă „Porolissum” al Judeţului Sălaj.  
       

  II. Titularul funcţiei are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: 
    - asigură organizarea, conducerea, coordonarea, reglementarea şi controlul privind 

funcţionarea, dezvoltarea, modernizarea, înzestrarea, investiţiile şi aprovizionarea tehnico-materială 
pentru reţelele de comunicaţii, transmisii de date ale inspectoratului. precum şi pentru secretizarea 
comunicaţiilor. 
 
 III. Cerinţele specifice ale postului sunt: 

Pregătirea de bază necesară:  
- Studii superioare de lungă durată (anterior aplicării legislaţiei referitoare la cele trei cicluri de 

studii universitare) sau studii universitare de licenţă, militare sau civile, în unul dintre domeniile 
fundamentale: 

- matematică şi ştiinţe ale naturii, în domeniile de licenţă “Matematică”, “Informatică”, 
”Fizică”;  

- ştiinţe inginereşti, în domeniile de licenţă “Inginerie electrică”, “Inginerie electronică, 
telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale”, ”Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, 
“Ingineria sistemelor”, „Mecatronică şi robotică”, „Ştiinţe inginereşti aplicate”-
specializarea „Informatică industrială”. 

- ştiinţe sociale, în domeniile de licenţă “Ştiinţe administrative” – specializarea 
“Administraţie publică”, ”Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” – specializarea 
“Managementul organizaţiei”, „Managementul sistemelor de comunicaţii militare” 
pentru aceste specializări obligatoriu şi brevet / diplomă de ofiţer specialitatea 
“comunicaţii şi informatică” sau “transmisiuni”, domeniul de licenţă ”Cibernetică, 
statistică şi informatică economică” – specializarea informatică economică”, domeniul 
de licenţă „Contabilitate” – specializarea „Informatică de gestiune”; 

- studii postuniversitare sau studii universitare de masterat1 în specialitatea studiilor   
  necesare exercitării funcţiei (pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă –ciclul I   
  Bologna) sau în domeniul management. 

Pregătirea de specialitate: - 

                                                 
1 Pentru absolvenţii studiilor superioare de lungă durată nu este necesară îndeplinirea condiţiei privind studiile postuniversitare 

sau studiile universitare de masterat (art. 153 alin.2 din legea nr. 1/2011) 
.  
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IV. Pentru a participa la concurs candidaţii (ofiţeri) trebuie să îndeplinească în mod 
cumulativ următoarele condiţii: 

a) să fie încadraţi în unităţi/structuri militare ale MAI; 
b) să aibă gradul militar cel puţin locotenent; 
c) să aibă pregătirea de bază menţionată mai sus; 
d)  să aibă vechime  în muncă de cel puţin 5 ani,  din care cel puţin 3 ani în Ministerul 

Afacerilor Interne;  
e) să aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor şi cel puţin 3 ani vechime în 

specialitatea structurii; 
f) să nu fie cercetat disciplinar, să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare care să nu 

fi fost radiată în condiţiile legislaţiei în vigoare; 
g) au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de 

serviciu;  
h) să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 17, alin. (2) din Anexa nr. 7 la OMAI nr. 

177/2016 sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

i) să fie declaraţi „apt medical” şi „apt psihologic” pentru funcţii de conducere, în 
condiţiile reglementărilor interne în vigoare; 

V. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite, au depus 
cereri de înscriere în termenul stabilit şi ale căror dosare de recrutare sunt complet şi corect întocmite. 
Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor de depunere a 
cererilor de înscriere şi/sau a dosarelor de recrutare atrage respingerea participării la concurs. 
 

Dosarul de recrutare trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente: 
- cerere de înscriere şi curriculum vitae (conform modelului precizat de Dispoziţia DGMRU nr. 
II/1620/2015); 
- copia actului de identitate, şi copiile documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor 
impuse de cerinţele postului, arătate la punctul III (şi originalele pentru confruntare)2;  
- adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de 
unitate. 
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. 
- adeverinţă eliberată de structura de resurse umane din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la pct. IV, lit. f-i. 

La dosarul de concurs  va fi anexat avizul de aptitudine psihologică3. 
       
          VI. Cererile de înscriere la concurs (adresate inspectorului şef), copia actului de identitate, 
declaraţiile de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare vor fi depuse personal la 
Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al judeţului Sălaj, 
cu sediul în municipiul Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 57, judeţul Sălaj, până la data de 
30.06.2017(data înregistrării la ISU Sălaj), în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00.  
 Prin depunerea Raportului de înscriere, solicitantul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001. 

Dosarele de recrutare vor fi depuse personal de către cei interesaţi la Serviciul Resurse Umane   
până la data de 07.07.2017, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00.  

 Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot 
obţine în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane tel. 60-27009, 60-27111 sau 
0260-611212, interior 27009. 

 Fişa postului scos la concurs poate fi consultată la Serviciul resurse Umane al Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al judeţului Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, Bulevardul 
Mihai Viteazu, nr. 57, judeţul Sălaj. 

 
    VII. În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), lit. a) şi art. 23 din Anexa nr. 3 din Ordinul 

M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI. 
Concursul va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, pe baza bibliografiei 
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şi tematicii afişate şi se va desfăşura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" 
al judeţului Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 57, conform graficului 
de mai jos: 

2 copiile documentelor se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana 
desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. 

3  planificarea şi efectuarea examinării psihologice se vor realiza prin grija Serviciului Resurse Umane şi a Centrului de psihosociologie al MAI 
conform procedurilor specifice acestui domeniu.  

Activitatea Termen 
Depunerea rapoartelor de înscriere 30.06.2017 
Depunerea dosarelor de recrutare 07.07.2017 
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare 
la concurs 

11.07.2017 

Afişarea listei cu candidaţii care nu îndeplinesc 
condiţiile de participare la concurs 

11.07.2017 

Desfăşurarea interviului 18.07.2017 ora 10.00 
Afişarea rezultatelor la interviu 18.07.2017 ora 15.00 
Depunerea contestaţiilor 24 ore de la afişarea rezultatelor 

Soluţionarea contestaţiilor 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere a contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor finale 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere a contestaţiilor 

 
TEMATICA  ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS: 

 
Statutul cadrelor militare: îndatoririle şi drepturile cadrelor militare; aprecierea, încadrarea şi 
promovarea în funcţie a cadrelor militare; 
Organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
Protecţia informaţiilor clasificate; Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în 
România; 
Conducerea nemijlocită a activităţilor privind organizarea, exploatarea şi menţinerea în stare de 
funcţionare a sistemului de comunicaţii al inspectoratului.  
Contractarea serviciilor de telefonie şi date, atribuirea posturilor de abonaţi din reţelele telefonice fixe 
publice şi/sau de instituţie, atribuirea telefoanelor mobile de serviciu şi modul de utilizare a acestora; 
Responsabilitatea asigurării serviciilor de telefonie fixă şi mobilă; 
Sisteme de radiocomunicaţii în standard DIGITAL și ANALOGIC. Utilizarea terminalelor radio în 
sistemul digital TETRA, analogic, precum şi a staţiilor unde scurte. 
Sisteme de operare Windows: Protocoale de reţea pe Microsoft Windows Server 2008/2008 
R2/2012/2012 R2;  Servicii DNS, WINS şi DHCP pe un Sistem Microsoft Windows Server 2008/2008 
R2/2012/2012 R2; Administrarea şi configurarea Microsoft Active Directory (administrarea userilor, 
computerelor, grupurilor şi Organizaţional Unit-urilor, drepturile şi permisiunile utilizatorilor); Servicii 
de rețea din Microsoft Windows 2008: catalog-active directory-ADDS, de tipărire, de fişiere – DFS, de 
infrastructură – DNS, DHCP, într-un domeniu de tip Active Directory; Windows 2008 Server. 
Instalarea sistemului de operare. Instalarea şi configurarea serviciilor de reţea (DHCP, DNS, WINS). 
Instalarea, configurarea şi depanarea accesului partajat; 
 Reţele de calculatoare: Modelele de referinţă OSI şi TCP/IP (topologii de reţea, protocoale de rutare, 
protocolul IP, adresare IP); Noţiuni fundamentale despre NAT (Network Address Translation) şi VPN 
(Virtual Private Network); Gestionarea Virtual Private Network. Instalarea, configurarea, depanarea 
unei reţele VPN; Gestionarea securității IP. Instalarea, configurarea, gestionarea şi monitorizarea IP 
Sec; Active Directory. Avantaje, structura logică, structura fizică a Active Directory. Instalarea şi 
configurarea Active Directory; 
Protecţia informațiilor clasificate în sisteme informatice şi de comunicații INFOSEC în instituţiile 
MAI. 
Amenințări şi riscuri la adresa sistemelor de comunicaţii. Măsuri pentru asigurarea stabilităţii şi 
protecţiei sistemelor; 
Efectuarea achiziţiilor publice în cadrul unităţilor M.A.I.; 
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Realizarea achiziţiei publice – achiziţia directă; Stabilirea criteriilor de calificare a ofertelor şi a 
criteriilor de selecţie; 
Organizarea şi conducerea evidenţei bunurilor materiale; utilizarea unor formulare/documente; 
Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I.; 
Scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile M.A.I.; 
Răspunderea materială a militarilor; 
Organizarea şi executarea controalelor în M.A.I. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Legea nr.80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare; 
O.U.G. nr.21 din 15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;  
Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate; 
Hotărârea Guvernului României nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de 
protecție a informațiilor clasificate în România; 
Ordinul M.A.I. nr. S/15 din 22.01.2010 privind organizarea şi desfășurarea activităților specifice 
comunicațiilor şi tehnologiei informației în MAI;  
Ordinul M.A.I. nr. S/128 din 02.06.2010 de modificare şi completare a O.M.A.I. S/15/2010; 
Ordinul MAI nr. S/44 din 28.04.2017 pentru aprobarea normativelor privind alocarea drepturilor de 
utilizare a serviciilor de comunicații mobile precum şi pentru stabilirea plafoanelor maxime aferente 
acestora, aplicabile în M.A.I.; 
Ordinul nr. S/116 din 23.07.2014 pentru aprobarea normativelor privind atribuirea posturilor de 
abonaţi din reţelele telefonice publice şi / sau de instituţie, cu acces la reţelele de telefonie publică 
naţionale şi internaţionale şi a normativelor privind plafoanele maxime de cheltuieli cu telefonia 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/75 din 20.05.2014 privind modificarea şi completarea Ordinul M.A.I. nr. S/15 din 
22.01.2010 privind organizarea şi desfășurarea activităților specifice comunicațiilor şi tehnologiei 
informației în M.A.I.; 
Ordinul M.A.I. nr. S/118 din 18.09.2015 privind utilizarea Platformei naționale Comune TETRA în 
M.A.I.;  
Dispoziția pentru comunicații a D.G.C.T.I. nr. S/581629 din 03.12.2009 privind utilizarea terminalelor 
digitale TETRA în unitățile Ministerului Administrației şi Internelor; 
Andrew S. Tanenbaum, Rețele de calculatoare, ediția a IV-a (http://gate.upm.ro/retele/DOCs-
Course_Labs/Curs/Books/Tanenbaum-ComputerNetworks_ed4-RO.pdf); 
Documentaţie Windows Server 2008/ 2008 R2/2012/2012 R2, 
(https://technet.microsoft.com/enus/library/bb625087.aspx ); 
Ordinul MAI nr. 810/23.09.2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a standardelor naţionale de 
protecţie a informaţiilor clasificate în SIC – INFOSEC în unităţile MAI; 
Dispoziția secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne nr.1131 din 11.04.2014 pentru 
stabilirea duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe aflate în evidenta structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne; 
Dispoziția directorului D.C.T.I. nr. 3842598 din 24.03.2015 privind stabilirea duratelor de folosință a 
unor bunuri materiale de resortul comunicațiilor și tehnologiei informației, altele decât mijloacele fixe, 
din dotarea Ministerului Afacerilor Interne; 
Ordinul M.A.I. nr. 126 din 19.08.2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne; 
H.G. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile 
publice;  
Instrucțiuni nr. 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea şi casarea bunurilor 
în unităţile MAI; 
O.M.A.I. nr. 231 din 25.09.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii; 
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Instrucțiuni M.A.I. nr. 114 din 22.07.2013 privind răspunderea materială a personalului pentru 
pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne 
Ordinul M.A.I. nr. 138 din 02.09.2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul 
Afacerilor Interne. 
____________________________ 
NOTĂ: Actele normative enumerate în bibliografie vor fi actualizate/studiate cu modificările şi completările de la data publicării anunţului. 

Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi făcute publice prin 
publicarea în pagina oficială de internet a instituţiei, www.isusalaj.ro şi afişare la sediul unităţii 
organizatoare. 
 

 


