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TEST GRILĂ 
concurs organizat pentru ocuparea postului vacant de Subofițer tehnic principal din cadrul 

C.S.T.I.C. al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Dealul Spirii” București-Ilfov 

 

VARIANTA 1 

Indicaţiile comisiei de concurs cu privire la rezolvarea grilelor: 

 
Testul grilă de verificare a cunoştinţelor cuprinde 18 întrebări. 

Fiecare răspuns corect primeşte 0,50 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 9 (0,50 x18). 

Un punct se acordă din oficiu. 

Fiecare întrebare conține unul sau două răspunsuri corecte. 

În cazul în care întrebarea are două răspunsuri corecte iar candidatul marchează pe foaia de răspuns, un 

răspuns corect şi unul greşit, acesta nu va primi niciun punct. 

În cazul în care întrebarea are două răspunsuri corecte iar candidatul marchează pe foaia de răspuns, un 

singur răspuns corect acesta va primi 0,25 puncte. 

În cazul în care întrebarea are 1 singur răspuns corect iar candidatul marchează pe foaia de răspuns, două 

răspunsuri, acesta nu va primi niciun punct. 

Nu există întrebări care nu au nici o variantă corectă de răspuns. 

Indicarea răspunsului pe Foaia de răspuns se realizează prin marcarea cu „X” în rubrica corespunzătoare 

răspunsului corect, unind colţurile opuse ale căsuţei corespunzătoare, fără a o depăşicu pix cu pastă de 

culoare albastră. 

Timpul alocat rezolvării testului grilă este de 2 ore de la comunicarea subiectelor. 

Nu se fac corecturi pe foaia de răspuns, în caz de greșeală se solicită comisiei, o singură dată, un nou 

formular de răspuns; 

Nu se fac înscrisuri pe testul grilă. 

 
1. În conformitate cu Legea nr. 80 din 1995 privind statutul cadrelor militare, în timp de pace, stagiul 

minim în grad pentru înaintarea în gradul următor a sergentului-major în activitate este de: 

a. 3 ani ; 

b. 4 ani ; 

c. 5 ani.  

 

2. În conformitate cu H.G. 1492 din 2004, în cadrul inspectoratelor se constituie şi funcţionează ca 

structuri specializate: 

a. centrul operaţional, care îndeplineşte permanent, la nivelul zonei de competenţă, atribuţiile 

privind monitorizarea, evaluarea, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea şi 

coordonarea tehnică operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

b. structuri de suport logistic, financiar contabil, evidența populației și de management al 

proiectelor;  

c. subunităţi de intervenţie organizate ca grupuri de prevenire şi intervenţie, detaşamente 

speciale, detaşamente, secţii, staţii, pichete de pompieri, de protecţie civilă şi mixte, având în 
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componenţă un număr variabil de echipe şi echipaje specializate pe tipuri de intervenţii, 

precum şi alte structuri necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate. 

 

3. În conformitate cu Legea nr. 182 din 2002 nivelurile de secretizare atribuite informaţiilor din clasa 

secrete de stat sunt: 

a. Secret de serviciu; 

b. Secret; 

c. Strict secret. 

 

4. În conformitate cu H.G. nr. 585 din 2002 termenul INFOSEC este definit ca : 

a. ansamblul măsurilor şi structurilor de protecţie a informaţiilor clasificate care sunt prelucrate, 

stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicații şi al altor sisteme 

electronice, împotriva amenințărilor şi a oricăror acţiuni care pot aduce atingere 

confidențialității, integrității, disponibilităţii autenticităţii şi nerepudierii informaţiilor 

clasificate precum şi afectarea funcţionării sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar 

accidental sau intenționat; 

b. ansamblul măsurilor şi structurilor de protecţie a informaţiilor clasificate care sunt prelucrate, 

stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicații şi al altor sisteme 

electronice, împotriva amenințărilor şi a oricăror acţiuni care pot aduce atingere 

confidențialității, integrității, disponibilităţii autenticităţii şi nerepudierii informaţiilor 

clasificate precum şi afectarea funcţionării sistemelor informatice, doar dacă acestea apar 

intenționat; 

c. ansamblul măsurilor şi structurilor de protecţie a informaţiilor clasificate care sunt prelucrate, 

stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicații şi al altor sisteme 

electronice, împotriva amenințărilor şi a oricăror acţiuni care pot aduce atingere 

confidențialității, integrității, disponibilităţii autenticităţii şi nerepudierii informaţiilor 

clasificate precum şi afectarea funcţionării sistemelor informatice, doar dacă acestea apar 

accidental. 

 

5. În conformitate cu H.G. nr. 585 din 2002, ansamblul măsurilor de testare şi de realizare a 

securității împotriva scurgerii de informaţii, prin intermediul emisiilor electromagnetice parazite 

reprezintă: 

a. COMSEC; 

b. COMPUSEC; 

c. TEMPEST. 

 

6. În conformitate cu H.G. nr. 585 din 2002,  CSTIC este: 

a. compartimentul de securitate pentru tehnologia informației şi comunicațiilor instituit în 

unitățile deținătoare de informaţii clasificate; 

b. componenta de securitate pentru tehnologia informației şi comunicațiilor instituită în unitățile 

deținătoare de informaţii clasificate; 

c. contractul de securitate pentru tehnologia informației şi comunicațiilor instituit în unitățile 

deținătoare de informaţii clasificate. 

 

7. În conformitate cu H.G. nr. 585 din 2002, activitatea INFOSEC din SPAD şi RTD - SIC, 

desfăşurată de către CSTIC, trebuie condusă şi coordonată de persoane: 

a. care deţin certificat de securitate corespunzător; 
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b. cu pregătire de specialitate în domeniul sistemelor TIC precum şi al securității acestora, 

obtinută în instituții de învățământ acreditate INFOSEC; 

c. care au lucrat în domeniul sistemelor TIC precum şi al securității acestora cel puţin 2 ani; 

 

8. În conformitate cu H.G. nr. 585 din 2002, modul de operare în care toate persoanele cu drept de 

acces la SPAD sau la RTD trebuie să aibă certificat de securitate pentru cel mai înalt nivel de 

clasificare a informaţiilor stocate, procesate sau transmise prin aceste sisteme, iar necesitatea de a 

cunoaște pentru aceste persoane se stabilește cu privire la toate informaţiile stocate, procesate sau 

transmise în cadrul SPAD sau RTD – SIC, este:  

a. dedicat; 

b. nivel înalt;  

c. multi-nivel. 

 

9. În conformitate cu H.G. nr. 781 din 2002, pentru identificarea documentelor cu caracter secret de 

serviciu numărul de înregistrare al acestora va fi precedat de: 

a. litera S; 

b. cifra 0; 

c. două cifre 0. 

 

10. În conformitate cu Ordinul nr. 1489 din 2006, obligaţia de a păstra secretul privind informaţiile 

care nu sunt de interes public obţinute în cursul desfăşurării activităţii, reprezintă: 

a. principiul profesionalismului; 

b. principiul loialității; 

c. principiul confidenţialității. 

 

11. În conformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 118 din 22.08.2021,  adresa de înaintare a unui document 

primeşte: 

a. număr distinct față de numărul documentului neclasificat pe care îl însoţeşte; 

b. numărul de înregistrare al documentului neclasificat pe care îl însoţeşte; 

c. următorul număr față de numărul de înregistrare al documentului neclasificat pe care îl 

însoţeşte. 

 

12. În conformitate cu Legea  nr. 286 din 2009, privind Codul Penal, divulgarea, fără drept, a unor 

informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care ia cunoştinţă 

de acestea, se pedepseşte cu: 

a. închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă; 

b. închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă; 

c. închisoare de la 1 lună la 1 an sau cu amendă. 

 

13. În conformitate cu H.G. nr. 1349 din 2002, persoana împuternicită de conducătorul unităţii 

beneficiare să transporte, să predea sau să primească corespondența clasificată, este : 

a.  delegat; 

b. curier; 

c.  furier. 

 

14. În conformitate cu Ordinul nr. 18 din 21.03.2014 , "Securitatea fizică" din cuprinsul PrOpSec 

include prevederi referitoare la:  
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a. procedurile de asigurare a securităţii fizice a echipamentelor SIC şi a mediilor de stocare, 

inclusiv în afara orelor de program; 

b. certificările de securitate minime necesare utilizatorilor SIC; 

c. operarea SIC în locaţii în care se pot afla şi persoane care nu deţin certificat/autorizaţie de acces 

la informaţii clasificate. 

 

15. În conformitate cu Ordinul nr. 86 din 26.09.2013, O.R.N.I.S.S. reprezintă: 

a. Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Serviciu; 

b. Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat; 

c. Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Strict Secrete. 

 

16. În conformitate cu Ordinul nr. 16 din 21.03.2014, în procesul de asigurare a securităţii 

informaţiilor clasificate trebuie avute în vedere următoarele obiective: 

a. minimalizarea; 

b. privilegii minime; 

c. integritatea. 

 

17. În conformitate cu Ordinul nr. 22 din 28.03.2012, catalogul naţional conţine următoarele categorii 

de liste: 

a. lista produselor INFOSEC aprobate la nivelul NATO; 

b. lista tuturor producătorilor de echipamente care își desfășoară activitatea în România; 

c. lista categoriilor de informații clasificate de la nivelul M.A.I. 

 

18. În conformitate cu Ordinul nr. 108 din 12.10.2012, managementul riscului de securitate este 

obligatoriu pentru: 

a. toate SIC naţionale care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate; 

b. toate SIC naţionale care stochează, procesează sau transmit informaţii neclasificate; 

c. toate SIC locale care stochează, procesează sau transmit informaţii neclasificate. 

 

 

 


