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            Unitatea Militară 01835 Bucureşti cu sediul în Municipiul Bucureşti, Sector 1, Şoseaua 

Bucureşti-Ploieşti, km. 10,5, organizează examene pentru promovarea a 5 persoane încadrate pe 

funcţie de personal civil contractual prevăzută cu studii medii, în funcţie prevăzută cu nivel de 

studii superior, astfel: 

1. Funcţiile pentru care se organizează examenele: expert gr. III la Biroul planificare, 

programare program major forţe aeriene; expert gr. III la Biroul transporturi terestre; expert gr. III 

la Secţia licenţiere personal aeronautic; expert gr. III la Biroul instrucţie de comandament şi 

expert gr. III la Biroul monitorizare activităţi, expertizare documente şi D.C.. 

2. Participanţi la examene: referentul de la Biroul planificare, programare program major forţe 

aeriene; analistul (programator) ajutor de la Biroul transporturi terestre; referentul de la Secţia 

licenţiere personal aeronautic, referentul de la Biroul instrucţie de comandament şi referentul de la 

Biroul monitorizare activităţi, expertizare documente şi D.C.. 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenelor: 15 noiembrie 2021, ora 10.00, la sediul U.M. 01835  

Bucureşti, pavilionul E, Sala Hermann Oberth; 

4. Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă; 

5. Bibliografia şi tematica examenelor de promovare: 

 

A. Pentru expert gr. III la Biroul planificare, programare program major forţe aeriene 

Bibliografia 

 Legea nr. 203/2015, privind planificarea apărării, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 477/2003, privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 

 Omfp nr. 1792/2002, Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 

plata cheltuielilor instituţiilor publice; 

 Omfp nr. 1954/2005, Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice; 

 M.S. 164/2019, privind elaborarea, coordonarea şi execuţia prevederilor documentelor de 

planificare a apărării în MApN; 

 M 216/2018, Îndrumarul privind încadrarea cheltuielilor MApN pe articolele şi alineatele 

clasificaţiei economice; 

 SMAp S-93/2019, privind coordonarea programelor majore aferente Statului Major al 

Apărării şi structurii de forţe a Armatei României; 

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

forţele aeriene, cu modificările și completările ulterioare; 
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Tematica 

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

 Principii, reguli şi responsabilitaţi, procesul bugetar, finanţele instituţiilor publice; 

 Responsabilitatea fiscal-bugetară – dispoziţii generale, reguli, mecanisme, responsabilităţi; 

 Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; 

 Legislaţia muncii - contract individual de muncă, salarizare, timp de muncă, timp de 

odihnă. 

 

B. Pentru expert gr. III la Biroul transporturi terestre 

 Bibliografia 

 Legea nr. 346/2006, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, 

republicată; 

 Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul 

forţelor armate străine pe teritoriul României; 

 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată. 

 Legea nr. 21/2020 - Codul aerian al României; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 

 Ordinul  ministrul apărării naţionale M 9 din 06 februarie 2013 pentru aprobarea Normelor 

privind protectia informatiilor clasificate in Ministerul Apărării Naţionale; 

 Ordinul ministrului apărării naţionale M 4 din 15.01.2014 -  Instrucţiuni privind 

operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţi militare, cu modificările 

ulterioare; 

 Ordinul ministrului apărării naţionale M 73 din 07.07.2014 - Instrucţiuni privind mişcarea 

şi transporturile militare pe căile de comunicaţie feroviare; 

 Ordinul ministrului apărării naţionale M 18 din 24.01.2021 - Regulamentul pentru zbor al 

aviaţiei militare. 

 Dispoziţia şefului Statului Major al Apărării S.M.G. 8 din 07.02.2012 - Instrucţiuni 

privind mentenanţa echipamentelor de blindate, automobile şi tractoare din înzestrarea 

Armatei României - L 11/1, vol. 1 (cap. II, secţiunile 1, 2 şi 7) ; 

Tematica  

 Niveluri de mobilitate ale marilor unităţi şi unităţi militare. Sistemul de transport; 

 Principiile mişcării şi transportului; 

 Moduri de transport. Caracteristici şi limitări ale modurilor de transport; 

 Optimizarea transporturilor; 

 Accesul la bordul aeronavelor de stat; 

 Timpul de muncă şi timpul de odihnă al salariaţilor; 

 Contractul individual de muncă; 

 

C. Pentru expert gr. III la Secţia licenţiere personal aeronautic 

  Bibliografia 

  SMFA 9/2014 Dispoziția șefului Statului Major al Forțelor Aeriene privind atestarea 

calificărilor și specializărilor personalului aeronautic din Ministerul Apărării Naționale și 

din alte instituții sau structuri care desfășoară activități aeronautice militare; 

  SMFA 54/2020 - Dispoziția șefului Statului Major al Forțelor Aeriene privind planul 

cadru de instrucție în zbor pe elicoptere (PCIZE-2020); 

 SMFA 22/2014 Dispoziţia șefului Statului Major al Forțelor Aeriene privind aplicarea 

procedurii de aeronautică militară pentru atestarea paraşutiştilor militari; 

 M 17/2012 – Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din MapN; 

 SMFA 41/2016 - Dispoziția șefului Statului Major al Forțelor Aeriene privind aplicarea 

procedurii aeronautice militare pentru atestarea personalului navigant de aviație; 

 Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

http://m100-eurolex/EurolexPhp/document?&d=343822&i=1
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 Tematica 

 Sustinerea examenului de certificare a calificărilor si autorizărilor; 

 Cum se înștiințarea personalului aeronautic după susținerea examenului de certificare a 

calificărilor si autorizărilor; 

 Timpul de muncă şi timpul de odihnă al salariaţilor; 

 Contractul individual de muncă. 
 

D. Pentru expert gr. III  la Biroul instrucţie de comandament 

Bibliografia  

 M-17 din 04.02.2012, Ordin pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară 

aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale; 

 M.9 din 13.02.2013, Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor 

clasificate în Ministerul Apărării Naţionale; 

 SMAp/S-67 din 06.08.2019, Ordin privind instruirea în Armata României în perioada 

2020-2023; 

 SMFA/S-77 din 20.12.2019, Ordinul privind instruirea în Forţele Aeriene în perioada 

2020-2023; 

 SMFA/S-55 din 15.12.2020, Ordin fragmentar nr. 02 la Ordinul privind instruirea în 

Forţele Aeriene în perioada 2020-2023 nr. SMFA /S – 77 din 20.12.2019; 

 M-18 din 24.01.2021 (Ordin pentru aprobarea regulamentului pentru zbor al aviaţiei 

militare). 

 Tematica  

 Regulamente aplicabile personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale; 

 Întocmirea/elaborarea şi completarea documentelor de planificare şi monitorizare a 

instrucţiei; 

 Regulamente specific aviaţiei militare pentru realizarea cooperării între toate structurile 

MApN. 
 

E. Pentru expert gr. III  la Biroul monitorizare activităţi, expertizare documente şi D.C. 

Bibliografia  

 Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 M.9 din 13.02.2013, Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor 

clasificate în Ministerul Apărării Naţionale (Bucureşti, 2013); 

  S.M.G.- 78 din 05.12.2012,  Ordin privind migrarea în mediul electronic a corespondenţei  

între structurile din compunerea şi subordinea STATULUI MAJOR GENERAL (Bucureşti, 

2012). 

Tematica  

 Normele privind protecţia informaţiilor clasificate: protecţia personalului, protecţia fizică, 

organizarea şi administrarea securităţii, protecţia documentelor naţionale, NATO, UE şi 

echivalente clasificate; 

 Migrarea în mediul electronic a corespondenţei între structurile din compunerea şi 

subordinea Statului Major al Apărării; 

 Prpceduri de transmitere a informaţiilor secrete de serviciu şi neclasificate, în formă 

electronic, prin utilizarea serviciilor şi infrastructurii reţelei private de date a M.Ap.N. – 

INTRAMAN. 

 

 


