
     
 

    
A N U N Ţ 

 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Legii nr. 35/1990 privind 
Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, ambele cu modificările și completările ulterioare și ale 
O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., Inspectoratul 
General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofițer 
prevăzut cu funcția de ofițer specialist I la Compartimentul Comunicații aeronautice și tehnologia informației din 
cadrul Unității Speciale de Aviație Tulcea, prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor 
aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condițiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare 
și condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului. 

 

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele 
condiţii: 
           - să fie absolvenţi de  studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență – ciclul I Bologna, 
absolvite cu diplomă de licență/echivalentă, într-unul din următoarele domenii: 

 domeniul fundamental: științe inginerești 
 ramura de știință: inginerie electrică, electronică și telecomunicații 

 domeniul de licență: inginerie electrică 

 specializarea: inginerie electrică și calculatoare 

 domeniul de licență: inginerie electrică, electronică, telecomunicații și tehnologii 
informaționale 

 specializarea: rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de 
telecomunicații, echipamente și sisteme electronice militare, transmisiuni; 

 domeniul fundamental: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației 
 ramura de știință: calculatoare și tehnologia informației 

 domeniul de licență: calculatoare și tehnologia informației 

 specializarea: calculatoare, tehnologia informației, calculatoare și sisteme informatice 
pentru apărare și securitate națională, ingineria informației 

 ramura de știință: ingineria sistemelor 

 domeniul de licență: ingineria sistemelor 

 specializarea: automatică și informatică aplicată, ingineria și securitatea sistemelor 
informatice militare 

 domeniul fundamental: matematică și științe ale naturii 
 ramura de știință: matematică 

 domeniul de licență: informatică 

 specializarea: informatică 
        - să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului: 

                     - să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate1; 
       - să fie declarați ”apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 
       - să nu fie cercetați disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare; 

- să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendați din funcție, în condiţiile art.17 alin.(2) și art. 21 lit. a) și b) din Anexa 7 la 
O.M.A.I. nr. 177/2016 privind  activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I.; 

- să fi obţinut calificativul de cel puţin „FOARTE BUN” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu. 
 
În temeiul prevederilor art. 22 alin.(2), lit. d) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 

management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către 
candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la sediul unității 
organizatoare, respectiv Calea Ion Zăvoi nr.14, sector 1, Bucureşti.   

 

                                                 
1 Postul presupune acces la informaţii de nivel „STRICT SECRET”, procedura de avizare fiind declanşată ulterior încadrării 
postului. Neemiterea autorizației conduce la eliberarea din funcţie de drept; 



Cererile de înscriere la concurs, însoțite de curriculum vitae și copie de pe actul de identitate se vor depune la 
secretariatul Serviciului Management Resurse Umane, cu sediul în Calea Ion Zăvoi nr.14, sector 1, Bucureşti, până la 
data de 04.08.2017, ora 16.00. Documentele pot fi transmise și pe adresa de e-mail: resurse.ia@mai.gov.ro sau la fax 
nr.021.311.39.09. 

 
Testarea psihologică se va desfăşura în cadrul structurilor de specialitate ale M.A.I., în baza planificărilor 

efectuate de Inspectoratul General de Aviaţie după finalizarea perioadei de înscriere, rezultatul evaluării urmând a fi 
depus prin grija unităţii organizatoare, la dosarul de concurs la data eliberării, dar nu mai târziu de data concursului. 
Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data și ora testării psihologice sau cu privire la rezultatul obținut în 
urma evaluării, fiind obligați să se informeze prin verificarea paginii de internet a Inspectoratului General de Aviație al 
M.A.I., unde vor fi postate aceste informații. 

       
Dosarele de recrutare vor fi depuse până la data de 16.08.2017, ora 16.00 la Serviciul Management 

Resurse Umane şi vor conţine următoarele documente: 
- cererea de înscriere şi curriculum vitae; 
- copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (inclusiv 

supliment la diplomă/foaie matricolă); 
- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă și, dacă este cazul, livretului militar;  
- copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, 

precum și, după caz,ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă; 
- cazier judiciar; 
- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; 
- adeverinţă eliberată de unitatea de proveniență din care să reiasă: 

 perioada de valabilitate a autorizației la informații clasificate și nivelul de acces; 

 calificativele obţinute la ultimele două aprecieri anuale de serviciu; 

 faptul că nu sunt cercetați disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, 
nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendați din funcție în condiţiile art.17 alin.(2) și art. 21 
lit. a) și b) din Anexa 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind  activitatea de management 
resurse umane în unitățile militare ale M.A.I. 

 

În conformitate cu prevederile art. 62 alin.(1) și (2) din Anexa nr.3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., copiile documentelor solicitate se realizează de 
compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate și se semnează de către persoana desemnată și 
de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele solicitate 
pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile prevăzute anterior nu se mai realizează. 

 
La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar de recrutare este complet şi corect întocmit la 

termenul limită de depunere a acestora. 
       

Concursul se va desfăşura în data de 30.08.2017, ora 09.00, la sediul Inspectoratului General de Aviaţie al 
M.A.I. din Bucureşti, sector 1, Calea Ion Zăvoi, nr. 14 şi va consta în susţinerea unui test scris sub forma unui test 
grilă. 

Concursul se va înregistra audio-video și se va desfășura după următorul grafic: 
 data limită pentru depunerea cererilor de înscriere: 04.08.2017; 
 data limită pentru depunerea dosarelor de recrutare: 16.08.2017; 
 efectuarea testărilor psihologice: conform planificării Centrului de Psihosociologie al 

M.A.I.; 
 afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs: 

23.08.2017; 
 întrunirea comisiei de concurs: în data de 30.08.2017, între orele ora 08.00-08.30; 
 instructajul candidaților: în data de 30.08.2017, între orele 08.30-09.00; 
 desfășurarea probei de concurs: în data de 30.08.2017, începând cu ora 09.00; 
 afișarea grilei de apreciere: în data de 30.08.2017, după ora 11.30, în raport de 

numărul candidaților; 
 perioada limită de depunere a eventualelor contestații: în termen de 24 de ore de la 

afișare – 30-31.08.08.2017; 
 afișarea rezultatelor eventualelor contestații: 04.09.2017; 

mailto:resurse.ia@mai.gov.ro


 afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului: 30.08.-04.09.2017 (în raport de 
existența/inexistența unor eventuale contestații). 

 

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la concurs poate contesta numai nota proprie, formulând contestația 
o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare. Soluționarea eventualelor contestații se realizează în termen de 2 
zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. 

Candidaților li se comunică rezultatele la contestații prin afișare la sediul Inspectoratului General de Aviație din 
Calea Ion Zăvoi nr.14, sector 1, Bucureşti și, dacă există posibilitatea, prin postarea pe pagina de internet a unității. 

  Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, se pot 
obţine la telefoanele: 021.310.43.99, interior 17.039 sau 17.987 în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00 sau pe 
adresa internet: http:// www.aviatie.mai.gov.ro. 

 
 Anunțul este publicat pe site-ul instituției și afișat la avizierul unității începând cu data de 17.07.2017. 

 
TEMATICĂ: 

1. Noţiuni de bază privind sistemele de calcul (PC): 
- componente; 

  - dispozitive I/O; 
  - diagnosticare, testare, întreţinere și depanare.  
2.  Rețele de calculatoare: 

- modelele de referință ISO - OSI și TCP/IP; 
  - topologii de rețea, protocoale de rutare; 
  - protocolul IP, adresarea IP; 
  - administrarea și securitatea rețelelor (echipamente de rețea, definirea de VLAN-uri, noțiuni fundamentale 
despre NAT (Network Address Translation),  noțiuni fundamentale despre VPN (Virtual Private Network)); 

- realizarea rețelelor locale structurate. 
3. Active Directory: 

  - concepte, definiţii, obiecte; 
- construirea unei ierarhii - configurare DNS pentru Active Directory; 

  - construire structură Active Directory; 
  - replicare, configurare, administrare servicii; 
  - gestionare servere; 
  - utilizare politici de grup pentru gestionarea utilizatorilor; 
  - distribuţie programe folosind politica de grup; 
  - gestionare securitate folosind politica de grup. 

4. Windows Server 
  - Instalarea sistemului de operare ; 

- Instalarea si configurarea serviciilor de retea (DHCP, DNS, WINS); 
- Instalarea, configurarea si depanarea accesului partajat; 
- instalare, configurare, gestionare, monitorizare şi depanare într-o infrastructură de reţea Windows; 

5. Radiocomunicații: 
- noțiuni generale despre echipamente de emisie şi recepţie, antene şi propagare; 
- tehnologia TETRA: echipamente componente, tipuri de servicii de date, tipuri de servicii de voce, moduri de 

operare, viteza de transmisie; 
6. Comunicații mobile:  

- Notiuni generale;  
- Retele celulare de comunicatii mobile;  
- Sisteme de radiotelefonie "Trunked";  
- Sistemul de telefonie celularã GSM. 

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
  

1. Curs Rețele de RadioComunicații, cap. 1, cap. 3, cap. 5, cap. 7, Prof.dr. ing. Marghescu Ion, Bucuresti - 
varianta electronică (http://www.comm.pub.ro/_curs/rrc/curs_ro.htm) 

2. Curs Comunicații mobile, Prof.dr.ing. Ion Bogdan, Iași – varianta electronică 
http://staff.etc.tuiasi.ro/bogdani/Mobile/ComunicatiiMobile.pdf 

http://www.aviatie.mai.gov.ro/
http://www.comm.pub.ro/_curs/rrc/curs_ro.htm
http://staff.etc.tuiasi.ro/bogdani/Mobile/ComunicatiiMobile.pdf


3. Comunicaţii mobile terestre – Ion Marghescu, Nicolae Coţanis, Ştefan Nicolaescu, Editura Tehnică ediţia 1999 
4. Reţele de telecomunicaţii – Tatiana Rădulescu, Ed. Thalia 2002 
5. Totul despre hardware – Winn L. Rosch, Editura Teora, Ediția a II-a 
6. Depanare si modernizare - Scott Mueller, Editura Teora, ediția a IV-a. 
7. Reţele de calculatoare, ANDREW S. TANENBAUM, ediţia a IV-a, 2003, Editura Byblos - varianta electronic 

http://www.slideshare.net/cornelbubu3/retele-ed4-tanenbaumromana  
8. Rețele de calculatoare - Ghidul începătorului, Bruce Halberg, Editura Rosetti Educational, București, 2009; 
9. TCP/IP – Tim Parker, Mark Sportack, Ed. Teora 2002  

10.  Standardul ETSI EN 300 392-2 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D) 
11. Windows Server 2008 R2 Essentials, Neil SmythNeil Smyth Publisher:Techotopia.com (Jan 28, 2010) 

http://www.techotopia.com/index.php/Windows_Server_2008_R2_Essentials  
 

 
Notă: Se studiază legislația actualizată, cu toate modificările legislative intervenite, până la data 

publicării anunțului de concurs.        
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