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ROMÂNIA 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

UNITATEA MILITARĂ 01991 TÂRGŞORU NOU 

__________________ 

Nr. ________ 

                                   

A N U N Ţ 

 

Unitatea Militară 01991 Târgşoru Nou din Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în localitatea 

Târgşoru Nou, comuna Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova, organizează examen de promovare în 

grad profesional imediat superior a personalului civil contractual astfel: 

 Posturile pentru care se organizează examenul: 
- Expert gr. I (1 post) din cadrul modulului A.1-Personal şi mobilizare al U.M. 01991 Târgşoru 

Nou; 

- Economist specialist IA (1 post) din cadrul modulului Financiar-Contabil al U.M. 01991 

Târgşoru Nou; 

 Participanţi la examen: 

- Personalul civil contractual încadrat pe postul de Expert gradul II din cadrul modulului A.1-

Personal şi mobilizare şi personalul civil contractual încadrat pe postul de Economist gradul I din 

cadrul modulului Financiar-contabil ale U.M. 01991 Târgşoru Nou, care îndeplineşte condiţiile de 

participare specificate la art. 6, alin (3) şi (4) din Anexa nr. II a Ordinului ministrului Apărării 

Naţionale nr. M 68 din 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, publicat în Monitorul Oficial al României 

partea I nr. 553 din 24.07.2015; 

 Data, ora şi locul desfăşurării examenului: 

- Examenul se desfăşoară în data de 04.07.2022, începând cu ora 09
00 

 , la sediul U.M. 01991 

Târgşoru Nou, în pavilion U1, etaj, scara B, camera 6.      

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: 

- Examenul de promovare în grad profesional imediat superior constă în susţinerea unei probe 

scrise.  

 Tematica pentru promovare în postul de: 

   A. Expert gradul I din cadrul modulului A.1-Personal şi mobilizare: 

1. Drepturile şi obligaţiile salariatului; modificarea contractului individual de muncă; suspendarea 

contractului individual de muncă; încetarea contractului individual de muncă; tipul de muncă şi timpul 

de odihnă; concediile salariaţilor din Legea 53/2003 – Codul muncii; Ordinul ministrului apărării 

naţionale nr. M-17/2012, pentru aprobarea „Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului 

civil din Ministerul Apărării Naţionale”. 

2. Dispoziţii generale; Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor; Trecerea în 

rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare; Stagiile minime în grad; Dispoziţii finale şi 

tranzitorii din Legea 80/11.07.1995 privind statutul cadrelor militare; 

3. Declararea averii şi a intereselor; implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de 

avere şi declaraţiile de interese din Legea 176/01.09.2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor 

şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative; 

4. Concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele 

armate din Hotărârea Guvernului nr.442/07.08.1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, 

maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate; 
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5. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi din domeniul muncii din Legea 

202/19.04.2002 republicată privind  egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi 

6. Dispoziţii generale; Organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor adresate ministrului sau 

ministerului; Organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor adresate structurilor ministerului din 

Ordinul ministrului apărării naţionale M.101/10.09.2012 privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul 

Ministerului  Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă; 

7. Dispoziţii generale; Reguli şi responsabilităţi în cadrul activităţii de apreciere de serviciu a 

cadrelor militare; Aprecierea de serviciu a cadrelor militare în activitate; Contestarea şi revizuirea 

aprecierii de serviciu; Dispoziţii finale şi tranzitorii din Ordinul ministrului apărării naţionale M 

122/20.11.2014 privind aprobarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele 

militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace, cu modificările și 

completările ulterioare; 

8. Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, 

specifice personalului militar din Ordinul ministrului apărării naţionale M 212/12.11.2019 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și 

alte condiții, specifice personalului militar; 

9. Dispoziţii generale; Informaţii secrete de stat; Informaţii secrete de serviciu din Legea 

182/12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

10. Protecţia documentelor clasificate, din Ordinul ministrului apărării naţionale MS 

172/19.08.2021 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul 

Apărării Naţionale; 

11. Dispoziţii generale; Recompense; Abateri de la disciplina militară; Sancţiuni disciplinare din 

Ordinul ministrului apărării naţionale M 64/10.06.2013, pentru apobarea Regulamentului disciplinei 

militare; 

12. Dispoziţii generale; Conferirea emblemelor de onoare, Conferirea emblemelor de merit, 

Distincţiile de serviciu, Dispoziţii finale din ordinul ministrului apărării naţionale M 102/10.09.2012 

privind Sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale; 

13. Dispoziţii generale; Recrutarea candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a 

personalului militar în activitate, Formarea profesională continuă a ofiţerilor în activitate, Formarea 

profesională continuă a maiştrilor militari şi subofiţerilor în acitivitate, Evoluţia în carieră din Ordinul 

ministrului apărării naţionale M 30/2012, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia , 

formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, cu modificările și 

completările ulterioare; 

14. Dispoziţii generale; Cariera ofiţerilor în activitate, Cariera maiştrilor militari/ subofiţerilor în 

activitate, reguli de trecere a maiştrilor militari/ subofiţerilor în corpul ofiţerilor în activitate, Dispoziţii 

finale şi tranzitorii din Hotărârea Guvernului nr.106/09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei 

militare; 

15. Dispoziţii generale; Clasificarea informaţiilor, Declasificarea şi trecerea informaţiilor 

clasificate la un nivel inferior de secretizare, Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, 

procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate 

din Hotărârea Guvernului nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România; 

16. Cunoştinţe de operare pe calculator folosind Microsoft Word, Excel, PowerPoint. 

B. Economist specialist gradul IA din cadrul modulului Financiar-contabil: 

1. Drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni pentru personalul civil contractual din Ministerul 

Apărării Naţionale; 
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2. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; 

3. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a 

Planului de conturi pentru acestea; 

4. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

5. 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; 

6. Regulamentului operaţiilor de casă; 

7. Răspunderea materială a militarilor; 

8. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii în Ministerul apărării naţionale; 

9. Scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea activelor fixe precum şi declasarea și casarea 

bunurilor materiale, altele decât activele fixe; 

10. Modul de lucru cu documente clasificate.  

 Bibliografia pentru promovare în postul de: 

A.   Expert gradul I din cadrul modulului A.1-Personal şi mobilizare: 

1. Legea nr.53/2003 Republicată, Codul muncii, publicată în M.O. al României nr. 345/2011;  

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

ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale”; 

3. Legea nr.80/11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în M.O. al României nr. 

155/1995; 

4. Legea nr. 176/01.07.2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, 

publicată în M.O. al României nr. 621/2010; 

5. Hotărârea Guvernului nr.442/07.08.1992, privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor 

militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, publicată în M.O. al României nr. 207/1992; 

6. Legea nr.202 din 19.04.2002 Republicată privind egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi, publicată în M.O. al României nr. 326/2013; 

7. Ordinul ministrului apărării naţionale M 101/10.09.2012 privind organizarea şi desfăşurarea 

în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în 

audienţă, publicat în M.O. al României nr. 670/2012; 

8. Ordinul ministrului apărării naţionale M 122/20.11.2014 privind aprobarea Metodologiei 

întocmirii aprecierilor de serviciu pentru  cadrele militare din structurile Ministerului Apărării 

Naţionale pe timp de pace, publicat în M.O. al României nr. 863/2014; 

9. Ordinul ministrului apărării naţionale  M 212/12.11.2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice 

personalului militar, publicat în M.O. al României nr. 930/2019; 

10. Ordinul ministrului apărării naţionale MS 172/19.08.2021 pentru aprobarea Normelor privind 

protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în M.O. al României nr. 

875 şi 875 bis/2021; 

11. Ordinul ministrului apărării naţionale M 64/10.06.2013, pentru aprobarea Regulamentului 

disciplinei militare, publicat în M.O. al României nr. 399/03.07.2013; 

12. Ordinul ministrului apărării naţionale M 102/10.09.2012, privind Sistemul de distincţii 

militare din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în M.O. al României nr. 650/19.09.2012; 

13. Ordinul ministrului apărării naţionale M 30/21.03.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor 

privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, 

publicat în M.O. al României nr. 229/05.04.2012; 

14. Hotărârea Guvernului nr. 106/09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, 

publicată în M.O. al României nr. 125/18.02.2011; 
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15. Hotărârea Guvernului nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate în România, publicată în M.O. al României nr.485/05.07.2002 

16. Microsoft Office (suita Word, Excel, PowerPoint). 

B. Economist specialist IA din cadrul modulului Financiar-contabil: 

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 

2. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată 

în M.O. 688/2015; 

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

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

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

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

patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. 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; 

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

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

11. 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; 

12. 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; 

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

socialiste, cu completările ulterioare; 

14. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92/2013, pentru aprobarea “Fi.-11, Instrucţiuni 

privind scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea activelor fixe precum şi declasarea și casarea 

bunurilor materiale, altele decât activele fixe în Ministerul Apărării”. 

 Data până la care se depune cererea de participare la examen: 

- Cererea de participare la examen se depune până la data de 24.06.2022, ora 15
00

 la secretarul 

comisiei de examinare (p.c.c. ILIE Mihaela, pavilion U1, etaj, scara A, camera 5, telefon 

0244.38.03.17 int. 135). 
 

 


