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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 gradul profesional imediat superior, astfel: 

1. Funcţia pentru care se organizează examenul este: 

1.1. Expert gradul II, Birou achiziţii publice, Structuri de sprijin decizional si 

asistenţă; 

      Participant la examen: Expertul gradul II, Birou achiziţii publice, Structuri de sprijin 

decizional si asistenţă 

2. Cererea de participare la examen se depune până la data de 10.03.2023, până la ora 15.00; 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 20.03.2023, 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: 

 Tematica examenului de promovare: 

 Obiectivul, scopul, principiile, domeniul de aplicare, excepţiile şi situaţiile speciale 

privind achiziţiile publice; 

 Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire, modalităţi de 

atribuire; 

 Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire; 

 Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi cazurile specifice de 

încetare a contractului de achiziţie public; 

 Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului/acordului-cadru de achiziţie publică, 

iniţierea şi lansarea procedurii, derularea acesteia, atribuirea contractului/acordului-cadru 

de achiziţie publică, derularea şi finalizarea contractului/ acordului-cadru de achiziţie 

publică; 

 Întocmirea, actualizarea şi derularea Programului Anual al Achiziţiilor Publice; 

 Proceduri de atribuire a contractului, modalităţi speciale de atribuire a contractului,  

atribuirea contractului de achiziţie public în domeniile apărării şi securităţii 

 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-

cadru în domeniile apărării şi securităţii;  

 Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

 Protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale. 

          Bibliografia examenului de promovare: 

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

M.O. Nr. 390/2016; 

 Hotărârea Guvernului Nr. 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 

– M.O. Nr. 423/2016; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 114/2011, privind atribuirea anumitor contracte 

de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, cu modificările şi completările 

ulterioare – M.O. Nr. 932/2011; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate – M.O. Nr. 476/2018; 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
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instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare – M.O. Nr.37/2003; 

 Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice   Nr. 281/2016 privind 

stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi 

Programului anual al achiziţiilor sectoriale – M.O. Nr. 487/2016; 

 M.143/2022, Ordinul ministrului apărării naţionale pentru aprobarea îndrumarului 

privind încadrarea cheltuielilor Ministerului Apărării Naţionale pe articolele şi alineatele 

clasificaţiei economice; 

 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. 

 


