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                       ROMÂNIA                                                                                    

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                          

      Unitatea Militară 01853 Capu Midia                                                            
 

A N U N Ţ 
 

Unitatea Militară 01853 Capu Midia din Ministerul Apărării Naționale, cu sediul în localitatea 

Corbu, județul Constanța, organizează  examen de promovare în funcții cu nivel de studii superior pentru 

personalul civil contractual încadrat, astfel: 

Nr. 

crt. 
Postul pentru care se organizează concurs Participanți la examen 

1. 
Referent de specialitate gr. III – biroul personal, 

A1 personal și mobilizare. 

P.c.c. Tufan Ana-Maria, Referent II– 

compartiment personal, A1 personal și mobilizare 

2. 

Economist gr. II – contabilitate și execuție 

bugetară la financiar-contabil, structuri de sprijin 

decizional 

P.c.c. Lupu Liliana, Contabil II – compartiment 

financiar-contabil, structuri de sprijin decizional 

3. 

Economist gr. II – drepturi bănești, salarizare, 

decontări și fiscalitate la  financiar-contabil, 

structuri de sprijin decizional 

P.c.c. Bercu Florentina, Contabil I – 

compartiment financiar-contabil, structuri de 

sprijin decizional 

care îndeplinesc condițiile de participare specificate la art. 6, alin. (3) și (4) din Anexa nr.II a 

Ordinului ministrului Apărării Naționale nr. M.68/2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin 

concurs ori examen a unui 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 n grade ori în 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. 533 din 24.07.2015; 

Data, ora și locul susținerii examenului:  27.06.2022, ora 09.00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia. 

Modalitatea de susținere a examenului: probă scrisă. 

Data până la care se poate depune cererea de participare la examen: 20.06.2022, ora 14.00. 

Cererea de participare la examen se depune la secretariatul comisiei de examinare, pavilionul B39A parter, 

camera 39, tel: 4140/120. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de înscriere la examen sunt următoarele: 

a) Cerere de participare la examen adresată comandantului U.M. 01853 Capu Midia; 

b) Adeverință eliberată de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcția și gradul 

profesional în care este încadrat candidatul, din care să rezulte o vechime de cel puțin 6 luni în funcția și 

gradul profesional din care urmează să promoveze; 

c) Fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecționare profesională, certificate 

pentru conformitate cu originalul; 

d) Fișa postului persoanei care participă la examen. 

Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 28.06.2022, la sediul U.M. 01853 Capu Midia și pe 

pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene (www.roaf.ro). 

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01853 Capu Midia, 

în data de 29.06.2022, până la ora 14.00; secretar comisie de soluționare a contestațiilor, lt.col. Dascălu 

Iulian, tel: 4140/120. 

Rezultatul soluționării contestaților cu privire la proba scrisă se afișează la sediul U.M. 01853 

Capu Midia și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene (www.roaf.ro), în data de 

30.06.2022. 

Rezultatul final al examenului se afișează la sediul U.M. 01853 Capu Midia și pe pagina de internet 

a Statului Major al Forțelor Aeriene (www.roaf.ro), în data de 30.06.2022. 

 

1. Bibliografia pentru promovare în postul de Referent de specialitate gr.III: 

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

 Legea 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști; 

 Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare;  

 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9 din 06 februarie 2013 pentru aprobarea Normelor 

privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;  
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  M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

 Legea cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 

2. Bibliografia pentru promovare în postul de Economist gr.II: 

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

  Legea nr. 15/1994 republicată privind amortizarea capitalului imobilizat n activite corporale și 

necorporale, cu modificările și completările ulterioare; 

 OG 81/ 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituțiilor 

publice MO 624/2003; 

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor privind 

reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituțiilor publice; 

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

 HG 72/05.02.20014 pentru stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituțiile publice, cu m 

odificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și raportarea angajamentelor ugetare și legale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea  și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile 

publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634 / 2015 privind documentele financiar contabile 

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii, cu  modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor 

privind finanțele publice cu  modificările și completările ulterioare; 

 HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 

funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 

 HG 1470/2005 privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în 

administrarea M.Ap.N., cu  modificările și completările ulterioare; 

 Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituire de garanții și răspunderea în legătură cu 

gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instityțiilor pulice, cu  modificările și 

completările ulterioare; 

 OG 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului cu  

modificările și completările ulterioare; 

 OG 121/1998 privind răspunderea material a militarilor cu  modificările și completările ulterioare; 

 
 

Informații suplimentare pot fi obținute la secretarul comisiei de concurs (Lt.col. Dascălu Iulian), telefon 

0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. 
 


