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  Unitatea Militară 01812, cu sediul în str. Armatei nr. 2, Moara Vlăsiei, organizează examen 

pentru promovarea în grad şi treaptă professional/ă imediat superioare, astfel: 

1. Posturile pentru care se organizează examenul de promovare sunt: expert gr.II şi 

muncitor calificat tr. I. 

2. Participanţi la examen: pcc NEDELCU Ionuţ-Marian şi pcc ŞERBAN Radu. 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 08.11.2022, intervalul orar 09.00-12.00, la sediul 

Unităţii Militare 01812 Moara Vlăsiei, pavilionul B. 

4. Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă. 

5. Tematica şi bibliografia examenului de promovare: 

 Tematica examenului de promovare în grad profesional pentru postul de personal civil 

contractual de expert gr. II (Birou achiziţii şi management contracte-A.4 Logistică): 
1. Scopul şi principiile Legii nr. 98/2016 

2. Alegerea modalităţii de atribuire 

3. Achiziţiile directe 

4. Etapele procesului de achiziţie publică 

5. Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire 

6. Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire 

7. Criterii de calificare si selectie 

8. Criterii de atribuire 

9. Oferta si documentele insotitoare 

10. Comisia de evaluare si modul de lucru al acesteia 
11. Procesul de verificare si evaluare  

12. Clasificaţie titlu 20 - Bunuri şi servicii 

 

Bibliografia examenului de promovare în grad profesional pentru postul de personal 

civil contractual de expert gr. II (Birou achiziţii şi management contracte-A.4 Logistică): 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

 H.G 395/2016 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. 

 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M143/2022 pentru aprobarea Îndrumarului 

privind încadrarea cheltuielilor Ministerului Apărării Naţionale pe articolele şi alineatele 
clasificaţiei economice.  

 

Tematica examenului de promovare în treaptă profesională pentru pentru postul de 

personal civil contractual de muncitor calificat tr. I (Depozit cazarmare, pluton depozitare, 

Grupul Sprijin): 

1.  Definiţie şi condiţii privind activitatea de gestinar conform cu Legea nr. 22 din 18  

noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu 

gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 2.  Drepturi şi obligaţii în legatura cu primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor din depozit,  

conform Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2230 din 8 decembrie 1969  cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

3.  Obligaţiile de serviciu ale gestionarului, conform Legii nr.22 din 18 noiembrie 1969 privind  



angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor 

agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Drepturile salariatului, conform Legii 53/2003-Codul muncii, republicată cu modificarile şi  

completarile ulterioare. 
 

  Bibliografia examenului de promovare în treaptă profesională pentru pentru postul de 

personal civil contractual de muncitor calificat tr. I (Depozit cazarmare, pluton depozitare, 

Grupul Sprijin): 

1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 25 din 25 februarie 2012 pentru aprobarea  

Instructiunilor privind functiile de gestionar, constituirea de garantii, raspunderea gestionarilor, 

predarea - primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apararii Nationale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

2. Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2230 din 8 decembrie 1969 privind gestionarea  

bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Lege nr.22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi  
răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările  

ulterioare. 

 

Cererile de participare la examenul de promovare în grad şi treaptă profesional/ă imediat  

superioare se pot depune în perioada 24.10-01.11.2022, în intervalul orar 08.00-14.00. 

Cererile de participare la examenul de promovare în grad şi treaptă profesional/ă imediat  

superioare se depun la secretarul comisiei de examinare (pcc Breajen Elisabeta-Iuliana, etaj 1, 

camera 106, telefon 1069/0124). 
 

 

                      

 

 

 

 

 


