
ANUNŢ 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de  promovare în 

funcția de economist treapta profesională I  

 
 

În data de 10.06.2022, orele 10.00,UNITATEA MILITARĂ 01458 

BÂRLAD organizează examenul de promovare în funcția de economist, treapta 

profesională I pentruP.c.c. SUCIU Daniela și P.c.c. ZAMFIR Laura. 
  

Tematica 

de examen este următoarea: 

 
1. Drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni pentru personalul civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale. 

2. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în cadrul instituţiilor 

publice. 

3. Salarizarea personalului în instituţiile publice, salarizarea personalului militar şi 

civil, salarizarea soldaţilor şi gradaţilor rezervişti. 

4. Organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice. Planul de conturi în 

instituţiile publice, înregistrarea în contabilitate a drepturilor si obligaţiilor la nivelul 

instituţiei publice. 

5. Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului. 

6. Acordarea contravalorii normelor de hrană personalului militar şi civil. 

7. Acordarea compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare şi s/gp. 

8. Drepturi de delegare şi transport pentru personalul militar şi civil. 

9. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii în Ministerul Apărării Naţionale 

10. Răspunderea materială a militarilor şi personalului civil contractual. 

 

Bibliografia 

de examen este următoarea: 

 
1. Legea 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare; 

2. Ordinul 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 si 

completările ulterioare; 

3. Legea 80/1995 – statutul cadrelor militare , cu modificările si completările 

ulterioare; 

4. Legea 384/2006 – statutul soldaţilor gradaţilor profesionişti, cu modificările si 

completările ulterioare; 

5. Legea 270/2015 – privind statutul rezerviştilor voluntari; 

6. Legea 138/1999 - privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din 

instituţiile publice de apărare naţională, ordine publica şi siguranţa naţionala, precum şi 

acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările si 

completările ulterioare, (doar Anexa cu sporurile în vigoare); 

7. Legea 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările si completările ulterioare; 



8. Ordonanţa 114/2018 - privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene; 

9. Ordinul MS 18/29.01.2019 – privind salarizarea şi alte drepturi băneşti 

cuvenite personalului militar şi civil din Ministerului Apărării Naționale în anul 2019 cu 

modificările și completările ulterioare; 

10. Legea 227/2015 – codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

11. Ordinul 1802/2014 - planul de conturi, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

12. Legea 82/1991 – legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. OUG 158/2005 – privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate, cu modificările si completările ulterioare; 

14. OUG 111/2010 - privind concediile şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copilului, cu modificările si completările ulterioare; 

15. OUG 26/1994 - privind drepturile de hrană în timp de pace, ale personalului din 

sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările si completările 

ulterioare; 

16. Ordin nr. MS 35 din 21 februarie 2022- ordin privind valoarea financiară       

actualizată a normelor de hrană, întimp de pace, în vigoare de la data de 01.01.2022; 

17. HG 1867/2005 - privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a 

compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării 

Naţionale, cu modificările si completările ulterioare; 

18. Ordinul M 34/2006 – privind organizarea si funcţionarea comisiei pentru 

verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor 

militare în activitate; 

19. Ordinul M 202/2006 – privind organizarea si funcţionarea comisiei pentru 

verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie soldaţilor şi 

gradaţilor voluntari, cu modificările si completările ulterioare; 

20. HG 714/2018 - privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 

instituţiilor publice pe  perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 

deplasării în interesul serviciului; 

21. Ordinul MS 38/22.02.2019 - pentru aprobarea normelor metodologice privind 

punerea în aplicare a HG 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 

instituţiilor publice pe  perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 

deplasării în interesul serviciului; 

22. Ordinul M 124/2006 - pentru aprobarea "L-17, Norme metodologice privind 

drepturile de transport ale personalului, transportul tehnicii si materialelor militare, 

stabilirea preţului, asigurarea, evidenta, emiterea, utilizarea si justificarea documentelor 

militare de transport pentru nevoile operative ale Armatei României", cu modificările şi 

completările ulterioare; 

23. OUG 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările 

si completările ulterioare; 

24. Ordinul MS 150/2012 - pentru aprobarea "Fi.-12. Norme privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii in 

Ministerul Apararii Nationale"; 

25. Ordonanta 121/1998 - privind răspunderea materială a militarilor, cu 

modificările si completările ulterioare; 



26. Ordinul M 5/1999 – pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului 

României nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor şisalariaţilor 

civili din Ministerului Apărării Naționale; 

27. Ordinul M 8 /1999 – instrucțiuni privind organizarea și conducerea evidenței 

cantitativ – valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale la 

pace; 

28. OMPF 3471/2008 –norme privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe din 

patrimoniul instituțiilor publice; 

29. OMFP 2634/2015 - privind documentele financiar – contabile. 

30. Ordin nr. M 11 din 13 ianuarie 2022 –ordin pentru modificarea Normelor 

metodologicepentru întocmirea și utilizarea formularelor specific privind activitatea 

financiară și contabilă și modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, 

ministrul apărării naționale nr. M.93/1999; 

31. Dispoziţie nr. FM-351 din 15 februarie 2022 - 

pentrumodificareasicompletareadispozitieisefuluiDirectieigeneralefinanciarcontabile nr. A2-

860/2019 privind implementarea unor masuri in domeniul financiar-contabil. 

 

 Examenul constă în susţinerea unei singure probe, proba scrisă, din tematica şi 

bibliografia aprobată pentru examen. 

 Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 10.06.2022, până ora 14.00, la sediul 

U.M. 01458, str.Tecuciului nr. 1-2 şi pe pagina de internet a eșalonului superior: 

www.divizia2infanterie.ro; 

 Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01458, 

str.Tecuciului nr. 1-2, în data de 14.06.2022, până la ora 16.00; persoana de contact secretar : 

Lt.col. Felea Gigi, telefon  6107-104. 

 Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul 

U.M. 01458, str.Tecuciului nr. 1-2 şi pe pagina de internet a eșalonului superior, în data de 

15.06.2022, până la ora 15.00. 
 

NOTĂ: 

1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările 

ulterioare, după caz. 

 


