ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ 01802
MOARA VLĂSIEI

ANUNŢ
Unitatea Militară 01802, cu sediul în str. Drumul Armatei nr. 15, sat Căciulaţi, comuna Moara
Vlăsiei, judeţul Ilfov, organizează examen pentru promovarea în grad sau treaptă profesională
imediat superioară, astfel:
1. Funcţiile pentru care se organizează examenul sunt:
1.1. ANALIST (programator) tr. I, Formaţiunea suport tehnic LAN/WAN, Subcentru
operaţional de coordonare şi control al comunicaţiilor;
Participant la examen: pcc ANTON Roxana-Maria.
1.2. Muncitor calificat tr. III (bucătar), popotă, Grupul sprijin logistic şi protecţia
forţei;
Participant la examen: pcc BAHNĂ Adrian.
1.3. Muncitor calificat tr. I (ospătar), popotă, Grupul sprijin logistic şi protecţia forţei;
Participant la examen: pcc GEORGESCU Mariana.
1.4. Muncitor calificat tr. I (instalator apă-canal), Formatiunea de cazarmare (valabilă
pentru cazarma 2770, 2975), Grupul sprijin logistic şi protecţia forţei;
Participant la examen: pcc MIHALACHE Dumitru.
1.5. Economist gr. specialist IA, Birou salarizare, Financiar-contabil, Structuri de
sprijin decizional şi asistenţă;
Participant la examen: pcc NICOLAU Carmen-Mirela.
1.6. Muncitor calificat tr. III (electrician), tura 1 Instalaţii aferente, Formaţiune
instalaţii aferente, Grupul sprijin logisitc şi protecţia forţei.
Participant la examen: pcc POPESCU Gabriel-Alexandru.
2. Cererile de participare la examen se depun până la data de 10.03.2020;
3.
Data, ora şi locul susţinerii examenului: 18.03.2019, intervalul orar 09.00 – 13.00,
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. Analist (programator) tr. I, Formaţiunea suport tehnic LAN/WAN, Subcentru
operaţional de coordonare şi control al comunicaţiilor:
Tematica examenului de promovare:
- pachetul de programe Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio, Project):
- funcţii, caracteristici, utilizare avansată;
- sisteme de gestiune a bazelor de date:
- cunoştinţe generale despre bazele de date: tipuri, structuri de date, relaţii, etape de
proiectare;
- sisteme de operare (Windows XP, 7, 8.1, Windows Server 2008 şi 2012):
- caracteristici, cerinţe;
- platforme hardware;
- configurare hardware/software;
- principalele utilitare.
- noţiuni generale despre reţele de calculatoare:
- topologii şi tipuri de reţele ;
- echipamente specifice, conectică;
- configurare hardware-software;

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
1 din 5

- comunicaţii de date:
- sistemul de numerotaţie binar;
- noţiuni despre echipamente de comunicaţii (modem, switch, router, hub) –
caracteristici, roluri, particularităţi;
- INTERNET – facilităţi, riscuri, ameninţări, vulnerabilităţi, folosirea principalelor
utilitare pentru configurare/navigare.
- principii INFOSEC.
Bibliografia examenului de promovare:
- Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete
de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Bazele reţelelor de calculatoare, Ed. 1999, editura Teora, ISBN 973-601-815-6;
- Comunicaţii de date, Ed. 1998, editura Teora, ISBN 973-601-852-0;
- Reţele de calculatoare, Andrew S. Tanenbaum, ed. 1998, ISBN 973-97706-3-0.
5.2. Muncitor calificat tr. III (bucătar), popotă, Grupul sprijin logistic şi protecţia
forţei:
Tematica examenului de promovare:
- Drepturi, obligaţii, regulii de disciplina muncii, timpul de muncă şi odihnă aplicabile
personalului civil în Ministerul Apărării Naşionale;
- Norme privind privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării
Naţionale;
- Norme privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale- aspecte generale;
- Norme de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi
desfacerea alimentelor - aspecte generale.
Bibliografia examenului de promovare:
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012, „Regulamentul de ordine interioară
pentru personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale” secţiunea 2,3, şi 4.;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9/2013 „Norme privind protecţia
informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale” art 121-129,131-143, 221-218;
- Legea nr 150 din 14 mai 2004 (republicata) privind siguranţa alimentelor şi a hranei
pentru animale,.secţiunea 5;
- Ordin nr 976 pentru aprobarea normelor de igenă privind producţia, prelucrarea,
depozitarea, pastrarea, transportul şi desfacerea alimentelor. publicat MO nr.268 din 11
iunie 1999, cap. 3, 4 şi 7.

-

-

5.3. Muncitor calificat tr. I (ospătar), popotă, Grupul sprijin logistic şi protecţia forţei;
Tematica examenului de promovare:
Drepturi, obligaţii, regulii de disciplina muncii, timpul de muncă şi odihnă aplicabile
personalului civil în Ministerul Apărării Naşionale;
Norme privind privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării
Naţionale;
Norme privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale- aspecte generale;
Norme de igenă privind producţia, prelucrarea , depozitarea, pastrarea, transportul şi
desfacerea alimentelor- aspecte generale.
Bibliografia examenului de promovare:
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012, „Regulamentul de ordine interioară
pentru personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale” secţiunea 2,3, şi 4.;
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9/2013 „Norme privind protecţia
informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale” art 121-129,131-143, 221-218;
Legea nr 150 din 14 mai 2004 (republicata) privind siguranţa alimentelor şi a hranei
pentru animale,.secţiunea 5;
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- Ordin nr 976 pentru aprobarea normelor de igenă privind producţia, prelucrarea,
depozitarea, pastrarea, transportul şi desfacerea alimentelor. publicat MO nr.268 din 11
iunie 1999, cap. 3, 4 şi 7.
5.4. Muncitor calificat tr. I (instalator apă-canal), Formatiunea de cazarmare (valabilă
pentru cazarma 2770, 2975)- Grupul sprijin logistic şi protecţia forţei:
Tematica examenului de promovare:
- montoarea lavoarelor;
- montarea duşurilor;
- montarea spălătoarelor pentru vase;
- montarea sifoanelor de pardoseală.
Bibliografia examenului de promovare:
- “Cartea Muncitorului de Instalaţii Interioare”- Editura Tehnică Bucureşti (Autor: Aurel
Simioneti);
- M. 105/2002, „Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României”;
- M. 17/2012, „Regulamentul de ordine interioară pentru personalul civil din Ministerul
Apărării Naţionale” ;
- Legea 53/2003 - Codul muncii, republicată.
5.5. Economist gr. specialist IA, Birou salarizare, financiar-contabil, Structuri de sprijin
decizional şi asistenţă:
Tematica examenului de promovare:
- Dispoziţii generale, principii, reguli şi responsabilităţi în procesul bugetar. Finanţele
instituţiilor publice;
- Sisteme de decontare, operaţiuni şi instrumente de decontare. Reguli privind operaţiunile
derulate prin trezoreria statului;
- Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
- Modul de stabilire a drepturilor salariale cuvenite cadrelor militare şi personalului civil din
M.Ap.N. Dispoziţii generale. Reglementări comune. ANEXA VI – Familia ocupaţionala
de funcţii bugetare „Apărăre, ordine publică şi sigurantă naţională ”;
- Scopul şi sfera de cuprindere a Codului Fiscal. Definiţii ale termenilor comuni. Impozitul
pe venit – Dispoziţii generale, Venituri din salarii, Contribuţii sociale obligatorii privind
persoanele care realizează venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor. Fiscalitatea
drepturilor de personal;
- Condiţiile şi modul de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului;
- Acordarea drepturilor de transport, a indemnizaţiilor de delegare, detaşare pentru
personalul din instituţiile publice;
- Acordarea şi încetarea dreptului la compensaţia lunară pentru chirie;
- Reguli privind decontarea cheltuielilor de transport ale militarilor în cazul mutării în alte
localităţi, decontarea cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor cadrelor militare
în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate;
- Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice – clasificaţia funcţională şi economică a
cheltuielilor.
Bibliografia examenului de promovare:
- Legea nr. 53/24.01.2003- Codul muncii, titlurile II-V;
- Legea nr. 82/24.12.1991- Legea contabilităţii;
- Legea 346/21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării;
- Legea 22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau
instutuţiilor publice;
- Legea 500/11.07.2002, privind finanţele publice;
- Legea nr.477/08.11.2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din
instituţiile publice;
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- Legea nr.319/14.07.2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- Legea 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal (Titlurile IV şi V);
- Legea cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
- Legea nr. 223/24.07.2015 privind pensiile militare de stat;
- Legea nr. 76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă;
- Legea nr. 346/05.06.2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale;
- Legea nr.263/16.10.2010 privind sistemul unitar de pensii;
- Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
- Hotărârea Guvernului nr. 714/13.09.2018 – privind drepturile şi obligaţiile personalului
autoritătilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detasării în altă localitate;
- Hotărârea Guvernului 1867/22.12.2005 – privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de
acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din
Ministerul Apărării;
- Hotărârea Guvernului nr. 781/25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/17.11.2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul unor investiţii publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea unor acte
şi prorogarea unor termene;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/08.12.2010, privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copiilor;
- Ordonanţa Guvernului nr. 22/30.01.2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii;
- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 15/2018 din 05.01.2018 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 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;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificaţiei
indicatorilor privind finanţele publice;
- Ordinul ministrului finanţelor publice 2634/05.11.2015, privind documentele financiarcontabile;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 25/25.02.2012, pentru pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea
gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul
Apărării Naţionale.
5.6. Muncitor calificat treapta III (electrician), tura 1 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;
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- 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;
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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