
 

 
 

1 din 2 

                     R O M Â N I A                                                                                    NECLASIFICAT      
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A N U N Ţ 
 

Unitatea Militară 01836 Otopeni cu sediul în strada Zborului nr.1, localitatea Otopeni, județul Ilfov, 

organizează examen pentru promovare în treapta/gradul profesională imediat superioară, astfel: 

 
 Postul pentru care se organizează examenul: 

      -economist specialist IA din cadrul biroului contabilitate, modulul financiar-contabil, 

structuri de sprijin decizional din UM 01836 Otopeni; 
 Participanți la examen: 

      -Personalul civil contractual încadrat pe postul de economist gradul I din cadrul 

compartimentului biroului contabilitate, modulul financiar-contabil, structuri de sprijin decizional 

din UM 01836 Otopeni, care îndeplinește condițiile de participare specificate la art.6, alin.(3) și (4) din 

Anexa nr.II a Ordinului ministrului apărării naționale nr.M.68 din 14.07.2015 pentru aprobarea Normelor 

privind ocuparea prin concurs ori examen a unu 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 în grade ori 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.553 din 24.07.2015; 

 Data, ora și locul desfășurării examenului: 

      -Examenul se desfășoară în data de 30.03.2023 începând cu ora 10.00, la sediul U.M.01836 

Otopeni, cam.43, etaj I, pavilion A 3. 

 Modalitatea de desfășurare a examenului: 

-Examenul pentru promovare  în treapta profesională imediat superioară constă în 

susținerea unei probe scrise. 

 Tematica pentru promovare în postul de economist specialist IA: 

-Drepturi, obligații, recompense și sancțiuni pentru personalul civil contractual din 

Ministerul Apărării Naționale. 

-Angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea 

bunurilor materiale; 

-Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice; 

-Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii în Ministerul Apărării Naționale; 

-Aplicarea planului de conturi în instituțiile publice; 

-Drepturi, obligații, sancțiuni și răspunderea patrimonială a salariaților; 

-Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de 

muncă; 

-Timpul de muncă și de odihnă. 

 Bibliografia pentru promovare în postul de economist specialist IA: 

- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 100/2019 – Ordin pentru aprobarea normelor 

metodologice privind sistemul de control intern/managerial în ministerul apărării naționale; 

- Legea 500/2002 privind Finanțele Publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

contabile, cu modificările și completările ulterioare; 

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

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, 

precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; 

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

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 
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-Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și a Planului de conturi 

pentru acestea, cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilo materiale, cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr. 53/2003 “Codul muncii”, cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordonanța Guvernului 119/1999 privind controlul intern/ managerial și controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

- Cererea de participare la examen se depune până la data de 21.03.2023 orele 1500 la 

secretarul comisiei de examinare, pavilion A3, et.1, camera 45, telefon 021.350.61.33 int.229. 

 

NOTĂ: 
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și 

completările ulterioare, după caz. 
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