ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01895 Bucureşti

ANUNŢ
Unitatea Militară 01895 Bucureşti cu sediul în Şoseaua de Centură Rudeni-Chitila, Sector 6,
Municipiul Bucureşti, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat
superior, astfel:
1. Funcţiile pentru care se organizează examenul:
- economist debutant, specialist IA/U.M. 01895 Bucureşti;
- muncitor calificat I (bucătar)/ U.M. 01867 Mihai Bravu;
- muncitor calificat II (bucătar)/ U.M. 01493 Vîlcele.
2. Participanţi la examen:
- Pcc Bumbănac Mariana;
- Pcc Bibiţă Flavia-Ileana;
- Pcc Istrate Mirela-Carmen.
3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 14 decembrie 2017, ora 10.30, la sediul U.M.
01895 Bucureşti, pavilionul B, parter, Sala tehnică.
4. Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă.
5. Tematica examenului pentru promovarea personalului civil contractual încadrat pe
postul de muncitor calificat II (bucătar), respectiv muncitor calificat III (bucătar):
- Componenţa meniului;
- Modul de preparare al sosurilor de bază pentru preparatele de bază;
- Modul de pregătire al preparatelor culinare şi de grătar obişnuite;
- Modul de folosire al utilajelor şi instrumentarului de bucătărie;
- Modul de recepţionare al materiilor prime;
- Gramajul şi cantităţile corespunzătoare planului meniu;
- Modul de preparare a diferitelor sortimente de preparate culinare (salate, ciorbe, creme,
garnituri, gustări, fripturi, etc)
- Metoda de înlocuire a unor materii prime auxiliare folosite la preparate în funcţie de
gramaje, calitate;
- Modul de preparare şi frigere al produselor de grătar;
- Modul de pregătire al preparatelor ditetice şi al diferitelor specialităţi;
- Condiţiile de calitate ale preparatelor executate;
- Condiţiile de manipulare, depozitare şi păstrare a mărfurilor;
- Reguli sanitare şi de igienă;
- Drepturile şi obligaţiile salariatului;
- Timpul de muncă şi de odihnă;
- Concediile(odihnă, formare profesională, medicale, fără plată)
- Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- Obligaţiile lucrătorilor privind apărarea împotriva incendiilor;
- Clasificarea informaţiilor;
- Accesul la informaţii clasificate;
- Protecţia informaţiilor „secret de serviciu”.
6. Tematica examenului pentru promovarea personalului civil contractual încadrat pe
postul de economist debutant, grupa I:
Organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor materiale. Registrele
de contabilitate. Situaţii financiare. Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiei
publice;
Contabilitatea generală: înregistrarea sistematică şi cronologică, publicarea şi păstrarea
informaţiilor;
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Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
Organizarea şi exerccitarea controlului financiar preventiv propriu;
Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în instituţiile publice;
Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse în MApN;
Constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi
gestionarea bunurilor.
7. Bibliografia pentru promovarea personalului civil contractual încadrat pe postul de
muncitor calificat II (bucătar), respectiv muncitor calificat III (bucătar):
- Reţetar general – D. Chiriac, D. Chiriac, V. Borzea, Ed. Naţional, 2008
- Tehnologia culinară – Manual pentru clasele X, XI, XII, profil alimentaţie public, Ed.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006
- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- HG 250/1992privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia
publică, din regii autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
- OUG 158 / 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
- HG 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
- Legea nr. 53/24.01.2003 - CODUL MUNCII- republicată , cu modificările şi completările
ulterioare (Titlurile II-V):
- H.G. nr. 781/25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
8. Bibliografia pentru promovarea personalului civil contractual încadrat pe postul de
economist debutant, grupa I:
Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, titlurile II-V;
Legea nr. 82/1991, a contabilităţii;
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale – republicată;
Legea nr.22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici sau instituţiilor publice;
Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice;
Legea nr.319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă;
Hotărârea Guvernului 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
OUG nr. 119/1999, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
OUG nr. 121/1998, privind răspunderea materială a militarilor;
OUG nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice;
OMFP nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice
şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia;
OMFP nr. 3471/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
OMFP nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
OMFP nr. 2634/2015, privind documentele financiar-contabile;
OMFP nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
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