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Unitatea Militară 01835 Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, Şoseaua 

Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5, organizează examen pentru promovare în funcţie prevăzută cu 

nivel de studii superior, astfel: 

1. Postul pentru care se organizează examenul: „economist gr. II” la Biroul finanţare şi execuţie 

bugetară; 

2. Participant la examen: p.c.c. IFRIM Ramona-Corina; 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 25 noiembrie 2019, ora 10.00, la sediul U.M. 01835 

Bucureşti, pavilionul E, parter, camera 16; 

4. Modalitatea de susţinere a examenului: probă scrisă; 

5. Tematica examenului de promovare: 

- Dispoziţii generale, principii, reguli şi responsabilităţi în procesul bugetar. Finanţele instituţiilor 

publice; 

- Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

- Operaţiuni şi activităţi specifice închiderii şi deschiderii exerciţiului bugetar; 

- Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice – clasificaţia funcţională şi economică a 

cheltuielilor; 

- Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu. 

 6. Bibliografia examenului de promovare: 

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; 

- Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal; 

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

privind finanţele publice”; 

- 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”; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 146/31.10.2002, privind formarea şi utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1235/19.09.2003, pentru aprobarea ,,Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/31.10.2002 

privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului”; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/11.07.2014, pentru aprobarea ,,Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv”; 

- M. 120/2014, pentru aprobarea ,,Normelor metodologice specifice privind organizarea şi 

exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale”; 

- M. 17/2012, ordin pentru aprobarea ,,Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului 

civil din Ministerul Apărării Naţionale”. 

 


