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ROMÂNIA 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Unitatea Militară 02401 
Din 06.05.2019  

A - 1762 
Alba Iulia 

 Neclasificat 
Exemplar unic 
S.E. _______ 

Dosar nr.____ 
 
 

  
A P R O B 

Comandantul U.M. 02401 Alba Iulia 
                  
       Colonel 

Marcel DOMŞA 

 
B I B L I O G R A F I A 

pentru interviul de încadrare a postului vacant de șef structură de securitate, din data de 
04.06.2019 

 
1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/15.03.2016 pentru aprobarea  R.G.-1 
Regulamentul de ordine interioară în unitate, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97/02.09.2014 pentru aprobarea  R.G.-2 
Regulamentul serviciului interior, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64/10.06.2013 pentru aprobarea  R.G.-3 
Regulamentul disciplinei militare, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/10.06.2013 pentru aprobarea  R.G.-4 
Regulamentul onorurilor şi ceremoniilor militare, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.28/11.03.2009 pentru aprobarea  R.G.-5 
Regulamentul instrucţiei de front, cu modificările și completările ulterioare; 
6.   Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/13.10.2014 pentru aprobarea  Instrucţiunilor 
privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare cu modificările și completările 
ulterioare; 
7.   Legea nr. 80 din 11 iulie 1995, privind statutul cadrelor militare; Ordinul ministrului apărării 
naţionale nr. M.S.42 din 25 mai 2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea unitară a 
unor prevederi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
8.   Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9/06.02.2013 pentru aprobarea  Normelor privind 
protecţia informaţiilor clasificate în ministerul apărării naţionale; 
9.  Hotărârea nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a 
informaţiilor clasificate în România. 
10. Ordin nr. MS.22/17.02.2014 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor 
clasificate in sistemele informatice si de comunicaţii - INFOSEC din Ministerul Apărării Naţionale. 
11. Dispoziţia directorului general al Direcţiei generale de informaţii pentru apărare, nr. A8/2018, 
pentru aprobarea "Masurilor privind accesul sau utilizarea echipamentelor cu posibilităţi tehnice 
de fotografiere/filmare, stocare, înregistrare audio-video, copiere, localizare geografica sau 
comunicare la distanta, in locurile in care se afla informaţii clasificate". 
12. Dispoziţia Direcţiei generale de informaţii pentru apărare pentru aprobarea unor „Măsuri 
privind protecţia informaţiilor de misiune clasificate în Ministerul Apărării Naţionale” nr. A/5 din 
29.03.2018. 
13. Dispoziţia Direcţiei generale de informaţii pentru apărare pentru aprobarea “Ghidului de 
executare a verificării anuale a existentei documentelor clasificate în Ministerul Apărării 
Naţionale” nr. A10 din 06.11.2015. 
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14. Dispoziţia Direcţiei generale de informaţii pentru apărare pentru aprobarea ,,Metodologiei de 
executare a controalelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale" 
nr. A 11 din 14.04.2014. 
15. Ordin nr. MS.16/26.01.2016 pentru aprobarea “Ghidului de clasificare a informaţiilor in 
Ministerul Apărării Naţionale” cu modificările și completările ulterioare; 
16. Ordin nr. M 116 din 09 octombrie 2012 privind executarea și modul de păstrare si de utilizare a 
sigiliilor, ștampilelor și matriţelor timbru sec in Ministerul Apărării Naţionale. 
17. Ordin nr. M 194 din 15 decembrie 2006 pentru acordarea sporului de confidenţialitate 
personalului din Ministerul Apărării. 
18. Ordin nr. MS 15 din 23 februarie 2013 pentru aprobarea P.M.-3, instrucţiuni pentru 
gestionarea evenimentelor în Armata României. 
19. Ordin nr. MS 107 din 29 octombrie 2013 privind obligaţiile personalului din Ministerul Apărării 
Naţionale care participă la activităţi internaţionale în interes de serviciu sau stabilește relaţii cu 
străini în interes personal. 
20. Ordin nr. MS 124 din 17 septembrie 2003 pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind măsurile ce 
se iau pentru prevenirea cercetării, culegerii de informaţii și identificarea persoanelor, situaţiilor 
sau faptelor care pot periclita securitatea obiectivelor, personalului, activităţilor și acţiunilor 
militare pe timp de pace și în situaţii de criză”. 
21. Dispoziţia S.M.G. privind ,,Organizarea și conducerea unitară a activităţii INFOSEC și cifru din 
compunerea și subordinea Statului Major General" nr. SMG S1 din 12.01.2012. 
22. Dispoziţia S.M.G. privind ,,Criteriile de evaluare și atribuire a nivelului de securizare pentru 
obiectivele militare" nr. SMG S59 din 16.06.2011. 
23.  Dispoziţia S.M.G. pentru aprobarea ,,G.D.O., Ghid pentru gestionarea documentelor operative 
în Armata României" nr. SMG 39 din 15.05.2014. 
23.  Dispoziţie comună a şefului Statului Major General şi a secretarului de stat pentru armamente 
pentru aprobarea ,, Instrucţiunilor privind implementarea  sistemelor integrate de securitate la 
obiectivele militare " nr. SMG S68 din 29.08.2014. 
24. Dispoziţia Direcţiei generale de informaţii pentru apărare pentru aprobarea "Metodologiei de 
cercetare a incidentelor de securitate şi a încălcării reglementărilor de securitate în Ministerul 
Apărării Naţionale" nr. A-8 din 27 februarie 2014. 
 

 
COMISIA DE INTERVIU 

 Preşedinte:  
 
Locotenent-colonel  
                    Josan Daniel 
 
Membrii: 
 
Locotenent-colonel                                                                       Maior  

                                 Moldovan Lucian                                                                Rusu Lucian          


