
 

 

Unitatea Militară 01836 Otopeni 

Strada Zborului nr. 1, Otopeni, Ilfov, România 

Tel. 021/350.61.33 int. 503;  fax. 021-350.26.62;  e-mail: achiziţii1836@roaf.ro 
1 din 3 

ROMÂNIA 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
UNITATEA MILITARĂ 01836 OTOPENI 

__________________ 

Nr. ___________ 

                                  NECLASIFICAT 

                                 Exemplar unic 
 

 

 

A N U N Ţ 
 

Unitatea Militară 01836 Otopeni din Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în Strada Zborului nr. 1, localitatea 

Otopeni, Judeţul Ilfov, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului civil 

contractual astfel: 

 Postul/posturile pentru care se organizează examenul: 
- Economist gr. III (1 post) din birou drepturi bănești (salarizare) și decontări, modulul financiar-contabil al 

UM 01836 Otopeni; 

 Participant/participanţi la examen: 

- Personalul civil contractual încadrat pe postul de Economist debutant din cadrul modulului 

Financiar-Contabil al U.M. 01836 Otopeni, care îndeplineşte condiţiile de participare specificate la art. 6, 

alin (3) şi (4) din Anexa nr. II a Ordinului ministrului Apărării Naţionale nr. M 68 din 14.07.2015 pentru 

aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de 

personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi 
desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale 

imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale, 

publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 553 din 24.07.2015; 

 Data, ora şi locul desfăşurării examenului: 

- Examenul se desfăşoară în data de 22.03.2019 începând cu ora 1100  , la sediul U.M. 01836 Otopeni, în 

pavilion A3, etaj 2, camera 75. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: 

- Examenul de promovare în grad profesional imediat superior constă în susţinerea unei probe scrise.  

 Tematica pentru promovare în postul de economist gradul III: 

- Drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni pentru personalul civil contractual din   Ministerul Apărării 

Naţionale. 
- Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. 

- Salarizarea unică în instituţiile bugetare. Salarizarea personalului militar şi civil. 

- Aplicarea planului de conturi în instituţiile publice. 

- Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului. 

- Acordarea contravalorii normelor de hrană personalului militar şi civil. 

- Acordarea compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare şi S.G.P. 

- Drepturi de delegare şi transport pentru personalul militar şi civil. 

- Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în 

Ministerul apărării naţionale. 

- Modul de lucru cu documente clasificate.  
 Bibliografia pentru promovare în postul de economist gradul III: 

- Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu 
gestionarea bunurilor materiale, cu modificările ulterioare; 

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Lege - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu completările ulterioare; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.O. 688/2015; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, completările ulterioare; 

- Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului român; 
- Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării; 

- Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari; 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar; 

- Hotărârea Guvernului nr. 372/1990; 

- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fară plata şi de valorificare a bunurilor 

aparţinând instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârea Guvernului nr. 837/1995, cu privire la criteriile de salarizare în valută celelalte drepturi în valută şi în 

lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 

străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale - 

medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate; 

- Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru 

valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei 

lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor 

publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în 

interesul serviciului, cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace, ale personalului din sectorul de 

apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicata, cu modificările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se 

vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului 

Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice 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; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a Planului de conturi pentru acestea, cu modificările 

ulterioare; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, 

cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 
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control intern/managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificării 

ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 123/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice specifice 

privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventive propriu în Ministerul Apărării Naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 1/2009, privind metodologia desfăşurării activităţii financiar-

contabile determinata de participarea forţelor armate ale Ministerului Apărării Naţionale la misiuni în afara 

teritoriului statului roman; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 140/2012 privind desemnarea ordonatorilor de credite din 

Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M, 124/2006 pentru aprobarea “L-l 7, Norme metodologice privind 

drepturile de transport ale personalului, transportul tehnicii şi materialelor militare, stabilirea preţului, asigurarea, 

evidenţa, emiterea, utilizarea şi justificarea documentelor militare de transport pentru nevoile operative ale 

Armatei României; 

- Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste, cu 

completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului M. 172/2007, pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind susţinerea activităţilor personalului 

din Ministerul Apărării trimis în misiune permanentă în străinătate”; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 148/2007, pentru aprobarea “Fi.-11, Instrucţiuni privind scoaterea 

din funcţiune, declasarea şi casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul 

Apărării. 

 Data până la care se depune cererea de participare la examen: 

- Cererea de participare la examen se depune până la data de 14.03.2019 ora 1500 la secretarul comisiei de 

examinare, pavilion A3, camera 43, telefon 021.350.61.33 int. 229. 
 


