ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ 01836 OTOPENI

ANUNŢ
Unitatea Militară 01836 Otopeni cu sediul în strada Zborului nr.1, localitatea Otopeni, județul Ilfov,
organizează examen pentru promovare în funcție prevăzută cu nivel de studii superior, astfel:
 Postul pentru care se organizează examenul:
- economist gradul II la biroul drepturi bănești (salarizare) și decontări, financiar-contabil,
structuri de sprijin decizional;
 Participanți la examen:
- personalul civil contractual încadrat pe postul de contabil treapta I din cadrul
biroului drepturi bănești (salarizare) și decontări, financiar-contabil, structuri de sprijin decizional
la UM 01836 Otopeni, care îndeplinește condițiile de participare specificate la art.6, alin.(3) și (4) din
Anexa nr.II a Ordinului ministrului apărării naționale nr.M.68 din 14.07.2015 pentru aprobarea Normelor
privind ocuparea prin concurs ori examen a unu post vacant sau temporar vacant de personal civil
contractual în Ministerul Apărării Naționale precum și a Procedurii de organizare și desfășurare a
examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat
superioare sau într-o funcție cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naționale, publicat în
Monitorul Oficial al României partea I nr.553 din 24.07.2015;
 Data, ora și locul desfășurării examenului:
- Examenul se desfășoară în data de 28.02.2022 începând cu ora 10.00, la sediul
U.M.01836 Otopeni.
 Modalitatea de desfășurare a examenului:
- Examenul pentru promovare în funcție prevăzută cu nivelul de studii superior constă în
susținerea unei probe scrise.
 Tematica pentru promovare în postul de economist gradul II:
- Dispoziții generale, principii, reguli și responsabilități în procesul bugetar. Finanțele
instituțiilor publice. Execuție bugetară;
- Atribuții și competențe privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
instituțiilor publice, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- Modul de stabilire a drepturilor salariale cuvenite cadrelor militare și personalului civil
din Ministerul Apărării Naționale;
- Modul de stabilire a contribuțiilor sociale obligatorii și a impozitului pe venit;
- Drepturi acordate personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului
statului român;
- Componența personalului M.Ap.N. și drepturile acestuia;
- Scopul și sfera de cuprindere a Codului Fiscal. Definiții ale termenilor comuni. Impozitul
pe venit – Dispoziții generale. Venituri din salarii. Contribuții sociale obligatorii privind persoanele care
realizează venituri din salarii și venituri asimilate salariilor. Fiscalitatea drepturilor de personal;
- Condițiile și modul de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului;
- Acordarea drepturilor de transport, a indemnizațiilor de delegare, detașare și a altor
drepturi, precum și decontarea cheltuielilor de cazare pentru personalul din instituțiile publice;
- Acordarea și încetarea dreptului la compensația lunară pentru chirie;
- Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Apărării
Naționale;
-Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu.
 Bibliografia pentru promovare în postul de economist gradul II:
- Legea nr.53/24.01.2003, Codul muncii, titlul II – cap.1-5, titlul III, titlul IV – cap.1-4,
titlul V (M.O.nr.72 din 05.02.2003);
- Legea nr.346/21.07.2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării (M.O.
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nr.654 din 28.07.2006);
- Legea nr.500/11.07.2002 privind finanțele publice (M.O. nr.597 din 13.08.2002);
- Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cap.IIV și anexa VI (M.O. nr.492 din 28.06.2017);
- Legea nr.121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara
teritoriului statului roman (M.O. nr.427 din 27.06.2011);
- Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, titlurile IV și V (M.O. nr.688 din
10.09.2015);
- Ordonanța Guvernului nr.119/31.08.1999 privind controlul intern managerial și controlul
financiar preventiv (M.O. nr.430 din 31.08.1999);
- Ordonanța Guvernului nr.121/28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor
(M.O. nr.328 din 29.08.1998);
- Ordonanța Guvernului nr.111/08.12.2010 privind concediul ;I indemnizația lunară pentru
creșterea copiilor (M.O. nr.830 din 10.12.2010);
- Hotărârea Guvernului nr.1867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de
acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării
Naționale (M.O. nr.62 din 24.01.2006);
- Hotărârea Guvernului nr.714/2018 privind drepturile și obligațiile persoalului
autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul
deplasării în interesul serviciului (M.O. nr.797 din 18.08.2018);
- Hotărârea Guvernului nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței Guvernului nr.111/08.12.2010 privind concediul ;I indemnizația lunară pentru
creșterea copiilor (M.O. nr.78 din 31.01.2011);
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/24.12.2002, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,
precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale (M.O. nr.37 din
23.01.2003);
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.923/11.07.2014, pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (M.O. nr.555 din
28.07.2014).
 Data până la care se depune cererea de participare la examen:
- Cererea de participare la examen se depune pânâ la data de 18.02.2022 ora 1500 la
secretarul comisiei de examinare, telefon 021.350.61.33 int. 229.
NOTĂ:
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și
completările ulterioare, după caz.
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