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

Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5, organizează examen pentru promovarea în grad profesional 

imediat superior, astfel: 

1. Funcţia pentru care se organizează examenul: „economist gr. I” la Biroul bugetare Forţe 

Aeriene; 

2. Participant la examen: p.c.c. Barbu Ecaterina; 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 09 august 2021, ora 10.00, la sediul U.M. 01835 

Bucureşti, pavilionul E, parter, camera 16; 

4. Modalitatea de susţinere a examenului: probă scrisă; 

5. Bibliografia examenului de promovare: 

- Legea 500/2002 privind finanţele publice; 

- Legea 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 

- Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale; 

- Legea 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare; 

- Legea 203/2015 privind planificarea apărării; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice 1792 din 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  din 16.12.2005 pentru aprobarea 

Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;  

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 17/2012, pentru aprobarea „Regulamentului de ordine 

interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale”; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 216/2018 pentru aprobarea ,,Îndrumarului privind 

încadrarea cheltuielilor Ministerului Apărării Naţionale pe articolele şi alineatele clasificaţiei 

economice; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 164/2019 privind elaborarea, coordonarea şi 

execuţia prevederilor documentelor de planificare a apărării în Ministerul Apărării Naţionale; 

- Dispoziţia şefului Direcţiei Generale Financiar Contabile, nr. A2-700/2021 privind execuţia 

bugetului Ministerului Apărării Naţionale, întocmirea şi transmiterea raportărilor financiare lunare 

în anul 2021; 

- SMFA(S) 10/2014 – Precizări privind planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea în Forţele 

Aeriene. 

6. Tematica examenului de promovare: 

- Planificarea apărării – sistemul de planificare, programare, bugetare şi evaluare (PPBE); 

- Principii, reguli şi responsabilităţi, procesul bugetar, finanţele instituţiilor publice; 

- Responsabilitatea fiscal-bugetară – dispoziţii generale, principii, obiective, reguli, mecanisme şi 

responsabilităţi; 

- Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, organizarea, evidenţa 

şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

- Legislaţia muncii – contractul individual de muncă, salarizarea, timpul de muncă şi timpul de 

odihnă. 


