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ROMÂNIA 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Unitatea Militară 01969 

- Câmpia Turzii - 

                                           

 

 

ANUNȚ 

privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual din  

U.M. 01969 Câmpia Turzii în grade sau trepte profesionale imediat superioare 

 

 

Unitatea militară 01969 cu sediul în strada Aerodromului, nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, județul 

Cluj organizează examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului civil contractual, astfel: 

A. Post pentru care se organizează examen: Economist gr. I, birou contabilitate, financiar-

contabil, structuri de sprijin decizional 

Participant la examen: P.c.c. Nedelcu Jeanina-Gabriela 

 

Data limită până la care se pot depune cererile de participare la examen este:  

01.10.2021 ora 1500 

Cererile de participare la examen se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, 

str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

Persoana de contact este secretarul comisiei de examinare, Cpt. Rusu Adrian, tel.0264368229-

387. 

Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurării acestora: 

Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului 

nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 14.10.2021, ora 1000. 

 

Rezultatul probei scrise se afișează în termen de maxim 2 zile lucrătoare la sediul Unității 

Militare 01969 Câmpia Turzii și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 

 

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 

01969 Câmpia Turzii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului. Persoana 

de contact este secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul Cpt. Rusu Adrian, 

tel.0264368229-387. 

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ: 

 

1. Bibliografia examenului de promovare: 

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

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare /  

Regulamentul de aplicare a legii contabilităţii; 

- Ordonanta nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor; 

- Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

- Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 1792/2002; 

- Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
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- Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 

socialiste; 

- Legea nr. 346/2006*) din 21 iulie 2006, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Apărării Naţionale. 

- Ordinul M 8 /1999. 

2. Tematica examenului de promovare: 

- Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice: CAP. I -   Dispoziţii generale, Obiectul legii; 

CAP. II-    Principii, reguli şi responsabilităţi;    CAP. III-    Procesul bugetar;    CAP. IV-    Finanţele 

instituţiilor publice-    Finanţarea instituţiilor publice. 

- Legea contabilităţii nr. 82/1991:  CAP. I - Dispoziţii generale; CAP. II - Organizarea şi 

conducerea contabilităţii; CAP. III - Registrele de contabilitate; CAP. VI - Contravenţii şi  infracţiuni. 

- Ordonanta nr. 121 din 28 august 1998: CAP. 1, Dispoziţii generale; CAP. 2,    Răspunderea 

materială;  CAP. 3, Stabilirea şi recuperarea pagubelor; CAP. 4, Căile de atac. 

- Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 1792/2002: Pct.  1. Angajarea cheltuielilor; Pct.2. 

Lichidarea cheltuielilor;  Pct. 3. Ordonanţarea cheltuielilor;  Pct. 4. Plata cheltuielilor. 

- Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009: Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

- Decretul nr. 209/1976: CAP. 1- Dispoziţii generale; CAP. 2- Efectuarea încasărilor şi plăţilor 

în numerar; CAP. 3- Acordarea de avansuri în numerar şi decontarea lor . 

- Legea nr. 346/2006 din 21 iulie 2006: CAP. IV- Domenii de responsabilitate ale structurilor 

centrale; CAP. VI-Conducerea Ministerului Apărării Naţionale; CAP. VII- Personalul Ministerului 

Apărării Naţionale. 

- Ordinul M 8 /1999. 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu 

modificările şi completările ulterioare, după caz. 
 

B. Post pentru care se organizează examen: Operator controlor spațiu aerian II, sistem 

achiziţie şi prelucrare date informare aeronautică, Centrul 71 Operaţii Aeriene 

 

Participant la examen: P.c.c. Vancea Alexandra-Codruţa 

 

Data limită până la care se pot depune cererile de participare la examen este:  

01.10.2021 ora 1500 

Cererile de participare la examen se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, 

str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

Persoana de contact este secretarul comisiei de examinare, Cpt. Rusu Adrian, tel.0264368229-

387. 

Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurării acestora: 

Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului 

nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 14.10.2021, ora 1000. 

 

Rezultatul probei scrise se afișează în termen de maxim 2 zile lucrătoare la sediul Unității 

Militare 01969 Câmpia Turzii și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 

 

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 

01969 Câmpia Turzii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului. Persoana 

de contact este secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul Cpt. Rusu Adrian, 

tel.0264368229-387. 
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BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ: 

 

1. Bibliografia examenului de promovare: 

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

ordine interioara aplicabil personalului civil din Ministerul Apararii Nationale; 

- DO-3, Instrucţiuni privind organizarea şi conducerea SLP în Armata României, aprobate prin 

Dispoziţia şefului SMG nr. D.O.S.-3198/2016 și a Instrucțiunilor specifice privind executarea SLP-

PA, SLP-PAE, SLP-CS; 

- Reglementarea aeronautică militară privind planificarea, organizarea, controlul, evaluarea, 

evidenţa, pregătirea, executarea şi analiza activităţii de zbor (RAM – 01), aprobată de către şeful 

Statului Major al Forţelor Aeriene prin dispoziţia cu nr. SMFA nr. 15 din 05.03.2021;   

- F.A.Av. - 9.1 – Instrucțiuni de funcționare și utilizare a sistemului informatic de prelucrare a 

cererilor de zbor militare si de procesare a planurilor de zbor; 

-  F.A. 3-1 Manual pentru controlul traficului aerian operațional; 

-  F.A.-2.3 Manual pentru serviciile militare de informare aeronautică.  

2. Tematica examenului de promovare: 

- Ordinului M-17/2012, art. 14; 

- DO-3, Instrucţiuni privind organizarea şi conducerea SLP în Armata României, aprobate prin 

Dispoziţia şefului SMG nr. D.O.S.-3198/2016 și a Instrucțiunilor specifice privind executarea 

SLP-PA, SLP-PAE, SLP-CS; 

- RAM – 01 / 2021, cap 1, sectiunea 8, 10;   

- F.A.Av.-9.1./ 2007, cap 1, 4; 

- F.A. 3-1/2005, cap. 1, cap 2. Secțiunea 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

- F.A. 2.3/2011. 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu 

modificările şi completările ulterioare, după caz. 

 


