ANUNŢ
Unitatea Militară 02150 București cu sediul în strada București-Ploiești nr. Km.10,5,
organizează în data de 09.10.2017, examen de promovare în gradul imediat superior celui de
debutant a unui post de personal civil contractual, astfel:
INGINER DE SISTEM GR.II din cadrul Biroului administrare rețele – Secția Informatică
/ Serviciul comunicații și informatică din Statul Major al Forțelor Navale.
Pentru înscrierea la examenul de promovare salariații ce îndeplinesc condițiile de
promovare în grad vor depune în mod obligatoriu cerere de participare la examen, adresată
comandantului unității militare organizatorice.
-

Proba de concurs privind examenul de promovare în grad se va desfășura după cum urmează:

- 09.10.2017, ora 10.00 - proba scrisă.
- Data limită de depunere a cererii de participare la examen şi constituirea dosarului de înscriere
la examen este:

-

29.09.2017, ora 14.00.

Depunerea cererilor și implicit a dosarelor privind susținerea examenului de promovare în
grad se vor face la sediul Unității Militare 02150 București cu sediul în strada București-Ploiești ,nr.
Km.10,5, sector 1, unde vor fi afişate toate detaliile organizatorice necesare.
Persoana de contact: secretarul comisiei de concurs, p.c.c. Ionescu Angelica, telefon
021.319.40.20, int. 108.

II.

A.

TEMATICA

pentru examenul de promovare în gradul imediat superior celui de debutant
Inginer de sistem gradul II,
din cadrul Biroului administrare rețele – Secția Informatică /
Serviciul comunicații și informatică din Statul Major al Forțelor Navale.

1. Cunoștințe în administrarea sistemelor de operare servere MS Windows Server și Linux Server de nivel
mediu;
2. Administrare-monitorizare Active Directory, File Server, Exchange Server 2010/2013, Back-up și
servicii de rețea;
3. Administrare active şi pasive de reţea swich-ing şi rout-ing;
4. Cunoştinţe în administrarea reţelelor de comunicaţii VOIP;
5. Instalare, configurare, optimizare și diagnosticare/depanare hardware (calculatoare, servere şi
echipamente de reţea) – software;
6. Cunoştinţe de bază pentru administrarea bazelor de date relaționale (MySQL, Oracle, PostgreSQL,
SQL);
7. Cunoştinţe de administrarea SharePoint 2013 de nivel bază-mediu;
8. Programare OOP (object oriented programming) în C++, Java, JavaScript, .NET.
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B.
BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în gradul imediat superior celui de debutant
Inginer de sistem gradul II,
din cadrul Biroului administrare rețele – Secția Informatică /
Serviciul comunicații și informatică din Statul Major al Forțelor Navale.
- Documentații de sisteme de operare MS Windows 7/8/10 (instalare și configurare, administrare,
utilitare), Microsoft SQL Server, MS SharePoint 2013, documentații MS Windows Server 2008/2012, MS
Exchange 2010/2013, servere Linux Internet, administare servere proxy, documentații de echipamente Cisco
(swich / router);

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
p.c.c.
Ionescu Angelica

p/ ȘEFUL STRUCTURII DE SECURITATE
Cdor
Gily COCALCU

2 din 2

