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A N U N Ţ 

 

            Unitatea Militară 01835 Bucureşti cu sediul în Municipiul Bucureşti, Sector 1, Şoseaua 

Bucureşti-Ploieşti, km. 10,5, organizează examene pentru promovarea în grad profesional 

imediat superior, astfel: 

1. Funcţiile pentru care se organizează examenele:  
- expert gr. I, Biroul învăţământ preuniversitar şi formare continuă; 

- economist gr. I, Biroul finanţare şi execuţie bugetară; 

- economist gr. I, Biroul decontări şi operaţiuni valutare. 

2. Participanţi la examene:  

- expertul gr. II, Biroul învăţământ preuniversitar şi formare continuă; 

- economistul gr. II, Biroul finanţare şi execuţie bugetară; 

- economistul gr. II, Biroul decontări şi operaţiuni valutare. 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenelor: 28 martie 2023, ora 10.00, la sediul U.M. 01835  

Bucureşti, pavilionul E, Sala Hermann Oberth; 

4. Modalitatea de suţinere a examenelor: probă scrisă; 

5. Bibliografia examenelor de promovare 

- pentru postul de expert gr. I, Biroul învăţământ preuniversitar şi formare continuă: 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare; 

Norme privind organizarea și funcționarea sistemului și a procesului de formare continuă în 

domeniul limbilor străine aprobate cu Dispoziţia DGMRU-25 din 09.11.2018; 

Norme privind managementul sistemului de formare continuă în domeniul limbilor străine în 

Ministerul Apărării Naţionale, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-87 din 

03.09.2013. 

- pentru postul de economist gr. I, Biroul finanţare şi execuţie bugetară: 

Legea 53/24.01.2003 - Codul muncii, republicată; 

Legea nr. 346/21.07.2006, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 

Legea  nr. 500/11.07.2002, privind finanţele publice; 

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

Legea 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal (Titlurile IV şi V).  

Legea 82/24.12.1991, a contabilităţii 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/24.12.2002, pentru aprobarea Normelor  

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale (M.O. nr. 37 din 

23.01.2003); 

Ordonanţa Guvernului nr. 119/31.08.1999, privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv. 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/11.07.2014, pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (M.O. nr. 555 din 

28.07.2014); 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificaţiei 

indicatorilor privind finanţele publice. 

Ordinul  M-143 din 19 septembrie 2022 - Ordin pentru aprobarea Îndrumarului privind încadrarea 

cheltuielilor Ministerului Apărării Naţionale pe articolele şi alineatele clasificaţiei economice; 

Dispoziţia  FB-120 din 11 ianuarie 2023 privind executia bugetului Ministerului Apararii 

Nationale, intocmirea si transmiterea raportarilor financiare lunare in anul 2023; 
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- pentru postul de economist gr. I, Biroul decontări şi operaţiuni valutare: 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare – M.O.  

Nr. 597/2002; 

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

Ordinul  M 143 din 19 septembrie 2022 - Ordin pentru aprobarea Îndrumarului privind încadrarea 

cheltuielilor Ministerului Apărării Naţionale pe articolele şi alineatele clasificaţiei economice 

Hotarârea Nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român 

trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Legea Nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara 

teritoriului statului român; 

Hotărârea Guvernului. nr.46 din 20 ianuarie 2020 pentru stabilirea drepturilor de diurnă, cazare, 

hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere şi transport ale personalului militar şi civil 

participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului romȃn; 

Ordonanţa de urgenţă nr. 17 din 04 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul apărării naţionale; 

Legea nr. 240 din 15 iulie 2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în 

Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare 

aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene"; 

Legea  nr. 222/2017 din 27 noiembrie 2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu 

baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare 

(HSAM)"; 

Ordinul MS-8/2019 privind pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate de către personalul 

ministerului apărării naţionale în baza  legii  Nr. 222/2017 din 27 noiembrie 2017 pentru 

realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare 

esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"; 

Legea 237 din  19 decembrie 2019 pentru continuarea dezvoltării capabilităţii operaţionale aeriene 

cuprinse în Etapa de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare 

aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene"; 

Ordinul M-95 din 12 mai 2020 privind aplicarea art.8 alin.(2) litera 1) şi art.9 alin (1) din Legea 

237 pentru continuarea dezvoltării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Etapa de tranziţie 

iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului 

"Avion multirol al Forţelor Aeriene"; 

Directiva nr.5 privind cooperarea internaţională în domeniul apărării, aprobată prin Ordinul 

ministrului apărării naţionale nr.M.S.233/2018; 

O.UG. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 

financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.16/2013, cu modificările 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, cu modificările şi 

completările ulterioare – M.O. Nr.37/2003; 

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile 

– M.O. Nr. 910 bis/2015; 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate 

prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare – M.O. Nr.824/2002; 

Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste, 

cu modificările şi completările ulterioare – M.O. B.O. nr. 64/ 1976. 

 

6. Tematica examenelor de promovare 

- pentru postul de expert gr. I, Biroul învăţământ preuniversitar şi formare continuă: 

Dispoziţii generale ale Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar în viziunea Legii educaţiei naţionale    

nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare; 
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Învăţământul militar preuniversitar în viziunea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

completările şi modificările ulterioare; 

Învăţământul superior militar şi învăţământul de informaţii, de ordine publică şi de securitate 

naţională în viziunea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

Evaluarea iniţială a personalului în vederea participării la programe de formare continuă în 

domeniul limbilor străine (conform Dispoziţiei DGMRU-25 din 09.11.2018); 

Organizarea şi desfasurarea programelor de formare continuă/PFC (conform Dispoziţiei 

DGMRU-25 din 09.11.2018); 

Drepturile şi obligaţiile cursanţilor înmatriculaţi la PFC (conform Dispoziţiei DGMRU-25 din 

09.11.2018); 

Responsabilităţile beneficiarilor PFC (conform Dispoziţiei DGMRU-25 din 09.11.2018); 

Personalul centrelor de învăţare a limbilor străine (conform Dispoziţiei DGMRU-25 din 

09.11.2018); 

Procesul de formare (conform Dispoziţiei DGMRU-25 din 09.11.2018); 

Evaluarea PFC (conform Dispoziţiei DGMRU-25 din 09.11.2018). Tipuri de programe de 

formare, dezvoltare şi menţinere a deprinderilor de comunicare în limbi străine (conform 

Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M-87 din 03.09.2013); 

Atribuţiile structurilor componente ale SFCLS şi obligaţiile cursanţilor (conform Ordinului 

ministrului apărării naţionale nr. M-87 din 03.09.2013). 

- pentru postul de economist gr. I, Biroul finanţare şi execuţie bugetară: 

Drepturi şi obligaţii ale personalului civil; 

Finanţarea instituţiilor publice; 

Execuţia bugetară - raportările financiare lunare, trimestriale şi anuale; 

Contabilitatea instituţiilor publice; 

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; 

Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

Salarizarea personalului din Ministerul Apărării Naţionale; 

Impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii; 

Controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv. 

- pentru postul de economist gr. I, Biroul decontări şi operaţiuni valutare: 

Drepturi şi obligaţii ale personalului militar trimis în misiuni temporare în străinătate; 

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; 

Salarizarea personalului participant la misiuni externe din Ministerul Apărării Naţionale; 

Reguli privind operaţiunile de casă din unităţile militare; 

Modalitatea de decontare a avansurilor acordate personalului militar şi civil participant la misiuni 

internaţionale. 

 

                         

 


