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Se transmite prin fax:021/2332017

Tematica şi bibliografia de concurs 
pentru concursul de ocupare a postului vacant de 
subofiţer administrativ principal din cadrul 
Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei-Mentenanţă




a) TEMATICA:

1.	Principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă
profesioniste.
2.	Statutul cadrelor militare
Îndatoririle si drepturile cadrelor militare
Interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi si libertăţi
Recompense si sancţiuni pentru militari
3.	Clasificarea si declasificarea informaţiilor
Clasificarea informaţiilor Declasificarea informaţiilor
4.	Organizarea Sistemului National de Management al situaţiilor de urgenta
Dispoziţii generale 
Organizarea sistemului naţional
5.	Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului in unităţile
M.A.I.
Organizarea inventarierii bunurilor materiale Executarea inventarierii patrimoniului

6.	Scoaterea din funcţiune, valorificarea si casarea bunurilor in unităţile M.A.I.
Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe
Casarea mijloacelor fixe
Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe
7.	Răspunderea materiala a militarilor
Dispoziţii generale
Răspunderea materiala
Stabilirea si recuperarea pagubelor
8.	Reguli si politici contabile in M.A.I.
 Reguli privind contabilitatea activelor fixe
Reguli privind contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar
 Contabilitatea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe si materiale de natura obiectelor de inventar.
9.	Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor.
Angajarea cheltuielilor 
Lichidarea cheltuielilor 
Ordonantarea cheltuielilor
10.	Bazele calculatoarelor
			Componentele unui PC
			Unitati de masura pentru informatii.


    b)  BIBLIOGRAFIA :
1.	HOTĂRÂRE nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.
2.	Legea nr.80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările si completările ulterioare.
3.	H.G. nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.
4.	OUG nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situaţiilor de Urgenta.
5.	Ordinul nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
6.	Instrucţiuni nr. 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile M.A.I..
7.	O.U.G. nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor.
8.	Ordinul M.A.I. nr. 126 din 19.08.2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
9.	ORDIN nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
10.	CCNA - Ghid de studiu independent: CCNA Basics (CCNAB), editura BIC ALL, 2005, 2007,  ISBN 973-571-506-6 


NOTA: Legislaţia menţionată mai sus, se va studia cu toate modificările şi completările ulterioare, până la data publicării prezentului anunț.
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