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A N U N Ţ 

 

Unitatea Militară 01802, cu sediul în MOARA VLĂSIEI, judeţul ILFOV organizează examen 

pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară, astfel: 

1. Funcţia pentru care se organizează examenul este: 

1.1. Analist (programator) ajutor treapta IA, tura 1 comunicaţii şi informatică, Sistem 

comunicaţii şi informatică; 

      Participant la examen: Analist (programator) ajutor treapta I din cadrul turei 1 

comunicaţii şi informatică, Sistem comunicaţii şi informatică; 

2. Cererea de participare la examen se depune până la data de 09.03.2023, până la ora 15.00; 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 16.03.2023, intervalul orar 10.30-12.30, la sediul 

Unităţii Militare 01802 MOARA VLĂSIEI, pavilionul B. 

4. Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă. 

5. Tematica şi bibliografia examenului de promovare: 

 Tematica examenului de promovare: 

- pachetul de programe Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio, Project): 

          - funcţii, caracteristici, utilizare avansată; 

-  sisteme de gestiune a bazelor de date: 

           -cunoştinţe generale despre bazele de date: tipuri, structuri de date, relaţii, etape de 

proiectare; 

- sisteme de operare (Windows 8.1, 10, Windows Server 2012): 

           -caracteristici, cerinţe; 

           -platforme hardware;  

           -configurare hardware/software; 

           -principalele utilitare; 

- noţiuni generale despre reţele de calculatoare: 

           -topologii şi tipuri de reţele ; 

           -echipamente specifice, conectică;  

           -configurare hardware-software; 

-  comunicaţii de date: 

           -sistemul de numerotaţie binar; 

           -noţiuni despre echipamente de comunicaţii (modem, switch, router, hub) – 

caracteristici, roluri, particularităţi;  

           -INTERNET – facilităţi, riscuri, ameninţări, vulnerabilităţi, folosirea principalelor 

utilitare pentru configurare/navigare. 

-  principii INFOSEC. 
 

 Bibliografia examenului de promovare: 

- Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 

serviciu, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Bazele reţelelor de calculatoare, Ed. 1999, editura Teora, ISBN 973-601-815-6; 

- Comunicaţii de date, Ed. 1998, editura Teora, ISBN 973-601-852-0; 

- Reţele de calculatoare, Andrew S. Tanenbaum, ed. 1998, ISBN 973-97706-3-0. 
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