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          R O M Â N I A                                               

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                   

        UNITATEA MILITARĂ 01802 

                  MOARA VLĂSIEI   

                    

                                      

A N U N Ţ 

 

Unitatea Militară 01802, cu sediul în MOARA VLĂSIEI, judeţul ILFOV organizează examen 

pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare, astfel: 

1. Funcţiile pentru care se organizează examenul sunt: 

1.1. Economist gradul I, Birou contabilitate; 

Participant la examen: Economistul gradul II din cadrul Biroului contabilitate. 

1.2.  Expert gradul I, Birou gestiune şi evidenţă personal; 

Participant la examen: Expertul gradul II din cadrul Biroului gestiune şi evidenţă personal. 

2. Cererile de participare la examen se depun până la data de 17.03.2022; 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 28.03.2022, intervalul orar 10.30-12.30, la sediul 

Unităţii Militare 01802 MOARA VLĂSIEI, pavilionul B. 

4. Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă. 

5. Tematica şi bibliografia examenului de promovare: 

5.1. Economist gradul I, Birou contabilitate: 

  Tematica examenului de promovare: 

- Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a Planului de conturi pentru 

acestea; aplicarea planului de conturi în instituţiile publice. 

- Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; 

- Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea 

bunurilor materiale; 

- Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

- Întocmirea ordinelor de plată pentru achiziţiile de bunuri şi servicii ce urmează a fi 

decontate prin conturile deschise la Trezoreria Statului şi pentru alte viramente; 

- Regulamentul operaţiilor de casă; 

- Răspunderea materială a militarilor; 

- Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii în Ministerul apărării naţionale; 

- Scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea activelor fixe precum şi declasarea și casarea 

bunurilor materiale, altele decât activele fixe; 

- Drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni pentru personalul civil contractual din   

Ministerul Apărării Naţionale 

  Bibliografia examenului de promovare: 

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

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

-  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, completările ulterioare; 

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

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, 

cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicată 
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- Hotărârea  nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 

duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 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. 3338 din 29.12.2017, pentru modificarea si 

completarea   Ordinului  Ministrului Finanţelor Publice nr. 517/2016  pentru aprobarea de 

proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare  a sistemului 

naţional de raportare FOREXEBUG, 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii, cu modificările şi  completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a 

Planului de conturi pentru acestea, cu modificările ulterioare; 

- Ordinul ministrului delegat pentru buget  nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice 

autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor 

creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi 

bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de 

modalitatea de organizare şi finanţare a acestora 

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice, cu modificării ulterioare; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii şi a Planului de 

conturi pentru acestea. 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei 

indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92/2013, pentru aprobarea ,,Instrucţiunilor 

privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, declasarea şi casarea bunurilor materiale, 

altele decât mijloacele fixe, scăderea pierderilor din rebuturi şi a celor determinate de 

perisabilităţi în ministerul apărării naţionale", cu modificările şi completările ulterioare 

- Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 

socialiste, cu completările ulterioare. 

5.2. Expert gradul I, Birou gestiune şi evidenţă personal: 

  Tematica examenului de promovare: 

 Contractul individual de muncă; 

 Salarizarea personalului civil contractual; 
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 Timpul de muncă şi timpul de odihnă al personalului civil contractual; 

 Evaluarea personalului civil contractual; 

 Protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale; 

 Organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului civil 

contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare. 

  Bibliografia examenului de promovare: 

 Legea 53/ 2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 M. 17/ 04.02.2012, Ordinul ministrului apărării naţionale pentru aprobarea 

Regulamentului de ordine interioară pentru personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 M. 9/ 06.02.2013, Norme privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul 

Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

5.3. M. 68/ 14.07.2015, pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori 

examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării 

Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a 

personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie 

cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale. 
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