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A N U N Ţ 
 

Unitatea Militară 01912 Borcea, cu sediul  în  Blocuri Bărăganu, localitatea Borcea, judeţul Călăraşi 

organizează  examen  pentru promovarea în funcţie cu studii  de nivel superior şi examen 

pentru promovarea în treaptă profesională,  astfel: 

 

                       Promovarea în funcţie cu studii de nivel superior 

1. Postul pentru care se organizează examenul: - Analist gr. IA, Companie comunicaţii 

aero şi  sisteme tehnice  de  navigaţie  aeriană 

2. Participanţi la examen: - P.c.c. Toma Iuliana  

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 13.05.2019, ora 10,00 la sediul U.M. 01912 

Borcea, Pavilion  A 10 - Sala  NATO. 

            4. Modalitatea de susţinere a examenului: proba scrisă. 
5. Tematica şi bibliografia  examenului de promovare: 

     Tematica examenului de promovare 

- Sisteme de operare de tip WINDOWS pentru staţii de lucru: rol, tipuri, organizarea 

informaţiei, utilizare; 

- Servicii de reţea – generalităţi; 

- Modelul de referinţă ISO/OSI- nivelurile şi rolul fiecărui nivel în parte, descriere general; 

- Modelul de referinţă TCP/IP - nivelurile şi rolul fiecărui nivel în parte, descriere generală. 

     Bibliografia examenului de  promovare 

-  A. Tanenbaum, Reţele de calculatoare (ediţia a patra), Byblos, Tg.Mureş, 2003; 

- Ogletree Terry, Reţele de calculatoare. Depanare şi modernizare, Ed. Teora, 2003; 

-  A. Jones, J. Ohlund, Network Programming for Microsoft Windows, Microsoft Press, 

1999; 

-  D. Corner, D. Stevens, Intemetworking with TCP/IP: vol.III: Client-Server Programming 

and Applications, Prentice Hali, New Jersey, 1993; 

-  Dan Kusnetzky, Virtualization: A Manager's Guide - Big picture of the who, what, and 

where of virtualization, O'Reilly Media, 2011. 
 

                       Promovarea în treaptă profesională 

1. Posturile pentru care se organizează examenul:  

- Tehnician tp.I, birou infrastructură; 

- Şofer I, compania transport. 

2. Participanţi la examen: 

- P.c.c. Sima Adrian  - Alin 

- P.c.c.  Vlad Lucian - Adrian  

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 13.05.2019, ora 10,00 la sediul U.M. 01912 

Borcea, Pavilion  A 10  - Amfiteatru şi Pavilionul A2. 

            4. Modalitatea de susţinere a examenului: proba scrisă. 

5. Tematica şi bibliografia  examenului de promovare: 

     

 A. Pentru  tehnician tp.I 

                         Tematica examenului de promovare 

- Autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

- Respectarea calităţii în construcţii; 
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- Respectarea normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente; 

- Recepţia construcţiilor şi a instalaţiilor. 

            Bibliografia examenului de  promovare 

- Legea 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- M 44/2008 - Ordin pentru aprobarea normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi 

reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul imobiliar al M.Ap.N.; 

- M 151/2017 - Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor privind realizarea obiectivelor de 

investiţii,recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse 

în programul de investiţii al  M.Ap.N. 
 

     B. Pentru  şofer I 

        Tematica examenului de  promovare: 

- Operaţiuni ce se execută la vehicule cu ocazia controalelor şi întreţinerilor tehnice; 

- Operaţiuni specifice pentru  pregătirea şi exploatarea vehiculelor în sezonul rece/iarna şi în 

sezonul cald/vara; 

- Volumul tip de lucrări pentru controlul vehiculelor la PCT; 

- Nivelele de clasificare în registrele pentru evidenţă. 

        Bibliografia examenului de  promovare 

- L11 / 1 vol.1/2011 - “Instrucţiuni privind mentenanţa vehiculelor din înzestrarea Armatei 

României”; 

- SMG S -35 “Regulamentul managementului echipamentelor pe durata ciclului de viaţă”; 

- Ordin nr. M 121/ 2009 pentru aprobarea instrucţiunilor privind organizarea şi executarea 

inspecţiilor tehnice periodice la vehiculele militare; 

- Ordin M9 / ‘’ Norme privind protectia informatiilor clasificate in Ministerul Apărării 

Naţionale ‘’. 
 

 
 

 

                                                          


