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ROMÂNIA 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

UNITATEA MILITARĂ 01802  

MOARA VLĂSIEI  

  

       

A N U N Ţ 

 

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

promovarea în grad sau treaptă profesională imediat superioară, astfel: 

1. Funcţiile pentru care se organizează examenul sunt: 

1.1. ”Şef birou gradul II” Birou contabilitate, Financiar-contabil, Structuri de sprijin 

decizional şi asistenţă; 

Participant la examen: VOINEA Marilena. 

1.2. ”Şef birou gradul II”  Birou salarizare, Financiar-contabil, Structuri de sprijin 

decizional şi asistenţă; 

Participant la examen: TOMA Simona-Violeta. 

1.3. ”Economist, gradul Specialist IA”  Birou contabilitate, Financiar-contabil, Structuri de 

sprijin decizional şi asistenţă; 

Participant la examen: BĂDOIU  Eugenia. 

1.4.  “Expert gradul II”, Birou Gestiune şi Evidenţă Personal, A 1 Personal, Locţiitor 

pentru Sprijin al Şefului de Stat Major; 

Participant la examen: ONOFREI Romica. 

1.5. ”Muncitor calificat treapta II (electrician)”, tura 3 Instalaţii aferente, Formaţiune 

instalaţii aferente, Grup sprijin logistic si protectia forţei/anexe; 
Participant la examen: DUMITRU Gabriel. 

2. Cererile de participare la examen se depun până la data de 04.06.2019; 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 12.06.2019, ora 09.30, la sediul Unităţii Militare 01802 

MOARA VLĂSIEI, pavilionul B şi D. 

4. Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă. 

5. Tematica şi bibliografia examenului de promovare: 

5.1. ”Şef birou gradul II” Birou contabilitate, Financiar-contabil, Structuri de sprijin 

decizional şi asistenţă: 

  Tematica examenului de promovare: 

 Exercitarea  controlului  intern/managerial şi controlul financiar preventive; 

 Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a Planului de conturi pentru 

acestea; aplicarea planului de conturi în instituţiile publice; 

 Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; 

 Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea 

bunurilor materiale; 

 Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

 Întocmirea ordinelor de plată pentru achiziţiile de bunuri şi servicii ce urmează a fi decontate 

prin conturile deschise la Trezoreria Statului şi pentru alte viramente; 

 Regulamentul operaţiilor de casă; 

 Răspunderea materială a militarilor; 

 Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii în Ministerul apărării naţionale; 

 Scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea activelor fixe precum şi declasarea și casarea 

bunurilor materiale, altele decât activele fixe; 

 Drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni pentru personalul civil contractual din   

Ministerul Apărării Naţionale; 

  Modul de lucru cu documente clasificate. 

  Bibliografia examenului de promovare: 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare; 
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 Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării; 

 Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicată; 

 Legea 98 privind achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare – M.O. 390 din 

23.mai 2016; 

 Hotărârea  nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi 

completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fară plata şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 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; 

 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; 

 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. 2021/2013 pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii şi a Planului de conturi pentru 

acestea; 

 Ordinul   Ministrului Finanţelor Publice nr. 3338 din 29.12.2017, pentru modificarea si 

completarea   Ordinului  Ministrului Finanţelor Publice nr. 517/2016  pentru aprobarea de proceduri aferente 

unor module care fac parte din procedura de funcţionare  a sistemului naţional de raportare FOREXEBUG; 

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

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu 

modificările şi  completările ulterioare; 

 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 delegat pentru buget  nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, 

instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor 

externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate 

de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; 

 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 finanţelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii şi a Planului de conturi pentru 

acestea; 
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 Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei 

indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92/2013, pentru aprobarea ,,Instrucţiunilor 

privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât 

mijloacele fixe, scăderea pierderilor din rebuturi şi a celor determinate de perisabilităţi în ministerul apărării 

naţionale", cu modificările şi completările ulterioare; 

 Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 

socialiste, cu completările ulterioare. 

5.2. ”Şef birou gradul II”  Birou salarizare, Financiar-contabil, Structuri de sprijin 

decizional şi asistenţă: 

  Tematica examenului de promovare: 

 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 examenului de promovare: 

 Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenților econimici, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările 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; 

 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. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

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

 Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fară plata şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 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. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 

duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 
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  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; 

 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; 

 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. 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 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. 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”. 

5.3. ”Economist, gradul Specialist IA”  Birou contabilitate, Financiar-contabil, Structuri de 

sprijin decizional şi asistenţă: 

  Tematica examenului de promovare: 

 Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a Planului de conturi pentru 

acestea; aplicarea planului de conturi în instituţiile publice; 

 Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; 

 Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea 

bunurilor materiale; 

 Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

 Întocmirea ordinelor de plată pentru achiziţiile de bunuri şi servicii ce urmează a fi decontate 

prin conturile deschise la Trezoreria Statului şi pentru alte viramente; 

 Regulamentul operaţiilor de casă; 

 Răspunderea materială a militarilor; 

 Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii în Ministerul apărării naţionale; 

 Scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea activelor fixe precum şi declasarea și casarea 

bunurilor materiale, altele decât activele fixe; 

 Drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni pentru personalul civil contractual din   

Ministerul Apărării Naţionale; 

  Modul de lucru cu documente clasificate. 

mailto:um01802.transfer@roaf.ro
javascript:mopen(%221138033%22,%22functie%22);
javascript:mopen(%221138033%22,%22functie%22);


 
 

UNITATEA MILITARĂ 01802 MOARA VLĂSIEI 
Drumul Armatei nr. 15, sat Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, România 

Tel. 021/315.98.95; 021/ 315.98.96, int. 322  fax. 021-352.10.18;  e-mail: um01802.transfer@roaf.ro 

 

5 din 7 

 

  Bibliografia examenului de promovare: 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării; 

 Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicată; 

 Legea 98 privind achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare – M.O. 390 din 

23.mai 2016; 

 Hotărârea  nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi 

completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fară plata şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 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; 

 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; 

 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. 2021/2013 pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii şi a Planului de conturi pentru 

acestea; 

 Ordinul   Ministrului Finanţelor Publice nr. 3338 din 29.12.2017, pentru modificarea si 

completarea   Ordinului  Ministrului Finanţelor Publice nr. 517/2016  pentru aprobarea de proceduri aferente 

unor module care fac parte din procedura de funcţionare  a sistemului naţional de raportare FOREXEBUG; 

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

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu 

modificările şi  completările ulterioare; 

 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 delegat pentru buget  nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, 

instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor 

externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate 

de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; 
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 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 finanţelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii şi a Planului de conturi pentru 

acestea; 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei 

indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92/2013, pentru aprobarea ,,Instrucţiunilor 

privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât 

mijloacele fixe, scăderea pierderilor din rebuturi şi a celor determinate de perisabilităţi în ministerul apărării 

naţionale", cu modificările şi completările ulterioare; 

 Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 

socialiste, cu completările ulterioare. 

5.4.  “Expert gradul II”, Birou Gestiune şi Evidenţă Personal, A 1 Personal, Locţiitor 

pentru Sprijin al Şefului de Stat Major: 

  Tematica examenului de promovare: 

 Contractul individual de muncă; 

 Salarizarea personalului civil contractual; 

 Timpul de muncă şi timpul de odihnă al personalului civil contractual; 

 Evaluarea personalului civil contractual; 

 Protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale; 

 Organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului civil contractual în 

grade ori trepte profesionale imediat superioare. 

  Bibliografia examenului de promovare: 

 Legea 53/ 2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 M. 17/ 04.02.2012, Ordinul ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Regulamentului 

de ordine interioară pentru personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 M. 9/ 06.02.2013, Norme privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării 

Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 M. 68/ 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. 

5.5. ”Muncitor calificat treapta II (electrician)”, tura 3 Instalaţii aferente, Formaţiune 

instalaţii aferente, Grup sprijin logistic si protecţia forţei/anexe: 

  Tematica examenului de promovare: 

– Date şi relaţii folosite în electrotehnică; 

– Noţiuni şi legi fundamentale din electrotehnică; 

– Măsurători electrice şi maşini electrice; 

– Determinarea secţiunii conductoarelor electrice; 

– Proiectarea şi executarea branşamentelor; 

– Comutatoare electrice; 

– Instalaţii de conexiune şi distribuţie; 

– Contoare şi agregate pentru măsurarea energiei electrice; 

– Factorul de putere; 

– Reglementări privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice. 

 Bibliografia examenului de promovare: 

– Manual pentru autorizarea electricienilor instalatori, Ing. Ion MIHAI, Ing. Dorin MERIŞCA, Ing. 

Eugen MÂNZĂREANU,  Editura Centrul de informare şi documentare pentru energetică, Bucureşti, 1995; 

– Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 M.Of. nr.485 din 16.07.2012, cu 

modificările şi completările ulterioare: Legea 127/2014; 

– HG nr. 1007/ 2004 - Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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– Ordinul ANRE nr. 4/2007 - Norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protecţie şi siguranţă ale 

capacităţilor energetice, cu modificările şi completările ulterioare; 

– Ordinul ANRE nr. 90/2009 - Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, 

execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, revizia 4; 

– I7/2011/Ordin MDRT - Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice 

aferente clădirilor; 

– NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor 

electroenergetice împotriva supratensiunilor; 

– NTE 007/08/00 - Normativ privind proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice; 

– PE 106/2003 - Normativ pentru construcţia liniilor  aeriene de joasă tensiune. 
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