
 

 

 

         ROMÂNIA         

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                   

           U.M. 02036 PANTELIMON 
 

 

ANUNȚ 
 

       Unitatea Militară 02036 Pantelimon, cu sediul pe Şoseaua de Centură nr. 220, localitatea 

Pantelimon, organizează examen de promovare într-o funcţie prevăzută cu un nivel de studii superior a 

personalului civil contractual astfel: 

 Postul pentru care se organizează examenul: 

- Economist specialist IA din cadrul modulului financiar-contabil al UM 02036 Pantelimon; 

 Participant la examen: 

- Personalul civil contractual încadrat pe postul de contabil IA din cadrul modulului 

financiar-contabil al U.M. 02036 Pantelimon, care îndeplineşte condiţiile de participare 

specificate la art. 5, 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 11.11.2019 începând cu ora 10.00 , la sediul U.M. 

02036 Pantelimon. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: 

- Examenul de promovare într-o funcţie prevăzută cu un nivel de studii superior constă în 

susţinerea unei probe scrise. 

 Tematica pentru promovare în postul de economist specialist IA: 

1. Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale 

2. Finanțele instituțiilor publice 

3. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, organizarea, 

evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; 

4. Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor datoriilor și 

capitalurilor proprii; 

5. Contabilitatea instituțiilor publice; 

6. Reguli generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile; 

7. Reguli privind operațiunile de casă; 

8. Angajarea gestionarilor, constituirea de garanții, răspunderea privind gestionarea bunurilor; 

9. Răspunderea materială a militarilor; 

10. Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; 

11. Reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale; 

12. Instrucțiuni privind scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe, precum și declasarea și 

casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naționale; 

13. Regulile privind operațiunile derulate prin trezoreria statului. 

 Bibliografia pentru promovare în postul de economist specialist IA: 

1. Legea 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale cu 

modificările și completările ulterioare – publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

654/2006; 

2. Legea 500/11.07.2002, privind finanţele publice cu modificările și completările ulterioare – 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 597/2002; 

3. Ordinul ministrului finanţelor publice 1792/24.12.2002, pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu 

modificările și completările ulterioare – publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

37/2003; 



 

  
 

 

4. O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu 

modificările și completările ulterioare – publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

704/2009; 

5. Legea nr. 82/24.12.1991- Legea contabilităţii cu modificările și completările ulterioare – 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 454/2008; 

6. Ordinul ministrului finanţelor publice 1917/12.12.2005, pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 

conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia, cap. I-VIII, cap. X, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1186/2005;  

7. Ordinul ministrului finanţelor publice 2634/05.11.2015, privind documentele financiar-

contabile cu modificările și completările ulterioare – publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 910/2015; 

8. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă ale unităților 

socialiste, cu modificările și completările ulterioare – publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 64/1976; 

9. Legea 22/18.11.1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice 

cu modificările și completările ulterioare – publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

132/1969; 

10. Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor cu 

modificările și completările ulterioare – publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

328/1998; 

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

necorporale, republicată cu modificările și completările ulterioare – publicat în Monitorul 

Oficial al României nr. 242/1999; 

12. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 15/1994 

privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și 

completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, cu modificările și completările ulterioare 

– publicat în Monitorul Oficial al României nr. 4/1998; 

13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare – publicat în Monitorul Oficial 

al României nr. 835/2008; 

14. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 92/2013, pentru aprobarea “Instrucțiunilor 

privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, declasarea și casarea bunurilor materiale, 

altele decât mijloacele fixe, scăderea pierderilor din rebuturi și a celor determinate de 

perisabilități în Ministerul Apărării Naționale”, cu modificările și completările ulterioare – 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 609/2013; 

15. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare – 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 824/2002; 

16. Regulile privind operațiunile derulate prin trezoreria statului. 

 

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

- Cererea de participare la examen se depune până la data de 01.11.2019 ora 15.00 la 

secretarul comisiei de examinare, telefon 021.352.24.98, int. 189. 
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