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ANUNȚ 
 

            În conformitate cu art. 31 din Legea cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice şi a art. 6 din M. 68. din 14.07.2015, Ordin pentru aprobarea 

Normelor privind ocupare a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în 

Ministerul Apărării Naţionale precum şi a Procedurii de organizare  şi desfăşurare a examenului de 

promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau 

într-o funcţie cu nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale, în data  26.03.2020, 
unitatea militară 02196 organizeză examene de promovare în grad pentru următoarele  posturi de 
personal civil contractual, astfel: 

 
1. Referent de specialitate gr.II în cadrul Compartimentului asigurare logistică: 
Data și ora desfășurării examenului: 26.03.2020 orele 11.00   
Locul  desfășurării examenului: sala N3 din UM 02196 
Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă 
Bibliografia de examen: 

- Ordinul M 149/ 11.10.2004 pentru aprobarea ,, L – 8/4, Instrucţiuni privind manipularea şi 

depozitarea carburanţilor – lubrifianţilor, lichidelor speciale şi a tehnicii de resort”; 

- Dispoziţia SMG nr.8/ 07.02.2012 pentru aprobarea ,, L – 11/ 1 vol.I, Instrucţiuni privind 

mentenanţa echipamentelor de blindate, automobile şi tractoare din înzestrarea Armatei 

României”; 

- Ordinul M 96/ 15.07.2003 pentru aprobarea ,, L – 8/1, Instrucţiuni privind păstrarea şi 

conservarea tehnicii, produselor şi materialelor din înzestrarea unităţilor Ministerului 

Apărării Naţionale” 

- Ordinul MS 54/ 06.06.2008 pentru aprobarea ,,L – 4/14, Instrucţiuni privind asigurarea cu 

echipament şi materiale de resortul echipamentului pentru personalul Ministerului 

Apărării”; 

- Ordinul MS 96/ 25.09.2008 pentru aprobarea ,,L – 4/1, Instrucţiuni privind hrănirea în 

Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace”; 

- Ordinul MS 150/ 18.12.20012 pentru aprobarea ,, Fi. – 12, Norme privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în 

Ministerul Apărării Naţionale” 

- Ordinul M 92/ 16.09.2013 pentru aprobarea  ,,Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune 

şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât 

activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale”; 

- Ordinul M 8/27.01.1999 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind organizarea şi conducerea 

evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea MApN – la pace” 

- Ordinul MS 13/ 04.02.2009 pentru aprobarea ,,L – 11, Regulamentul mentenanţei 

echipamentelor în armata României”. 

- Ordinul MS 25/ 01.04.2011pentru modificarea şi completarea ,,L – 11, Regulamentul 

mentenanţei echipamentelor în Armata României”, aprobat prin Ordinul Ministrului 

Apărării Naţionale nr.MS 13/ 2009, cu modificările ulterioare şi pentru modificarea 

Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. MS7/ 2010privind restructurarea sistemului de 

mentenanţă din armata României; 

- Ordinul M5/ 22.01.1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 

121/ 28.08.1998, privind răspunderea materială a militarilor. 

Tematica pentru examen: 

- Dispoziţii generale privind asigurarea cu echipament şi materiale de resortul 

echipamentuluipentru personalul M.Ap.N.; 

- Reguli privind asigurarea echipamentului şi a materialelor de resort; 

- Normele de hrană pentru personalul Ministerului Apărării; 

- Organizarea inventarierii; 

- Executarea inventarierii; 

- Organizarea şi funcţionarea depozitelor militare de produse petrolier; 

- Măsuri pentru prevenirea, limitarea şi evitarea accidentelor şi catastrofelor ecologice; 
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- Clasificarea şi utilizarea vehiculelor; 

- Proceduri de conservare a tehnicii din înzestrarea unităţilor M.Ap.N. 

- Repararea echipamentelor Armatei României; 

- Organizarea şi conducearea evidenţei bunurilor materiale; 

- Contabilitatea şi gestionarea obiectelor de inventar; 

- Declasarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe; 

- Casarea bunurilor materiale; 

- Dispoziţii generale privind răspunderea materială a militarilor şi personalului civil din 

M.Ap.N. 

 

 

2. Bibliotecar gr.I  la  Logistică didactică 
Data și ora desfășurării examenului: 26.03.2020 orele 09.00   
Locul  desfășurării examenului: sala N3 din UM 02196 
Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă 
Bibliografia de examen: 

- Legea bibliotecilor nr.334 din 31.05.2002, publicată în Monitorul Oficial nr.422 din 

18.06.2002; 

- Legea nr.186 din 09.05.2002, privind promovarea culturii scrise publicată în Monitorul 

Oficial nr.339 din 19.05.2003; 

- Legea nr.111 din 21.11.1995, privind constituirea,organizarea și funcționarea Depozitului 

legal de tipărituri și alte documente grafice și audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial 

nr.280 din 30.11.1995; 

- Legea nr.22 din 18.11.1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, publicată în Monitorul Oficial nr.132din 

18.11.1969; 

- Legea nr. 54 din 08.07.199, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor. 

- Ordinul Ministrului Culturii nr.2062 din 09.06.2000, Normele metodologice  privind 

evidența,gestionarea și inventarierea documentelor specific bibliotecilor publice, publicat în 

Monitorul Oficial nr.387 din 08.08.2000. 

Tematica pentru examen: 

a. Rolul bibliotecii 

- funcțiile bibliotecii și ale bibliotecarului 

b. Dezvoltarea colecțiilor 

- mijloace de completare a colecțiilor; 

- criterii  de dezvoltare a colecțiilor în bibliotecă. 

c. Evidența colecțiilor 

- proceduri de evidență a publicațiilor; 

- primirea publicațiilor și introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte de primire a publicațiilor); 

- documente de evidență (R.M.F, R.I., fișe de evidență); 

- reguli de completare a R.M.F și R.I. 

d. Catalogarea publicațiilor 

- scopul catalogării publicațiilor; 

- tipuri de cataloage; 

- organizarea cataloagelor 

e. Organizarea colecțiilor 

- organizarea bibliotecii; 

- aranjarea cărților la raft. 

f. Gestiunea bibliotecilor 

- predarea-primirea bibliotecii; 

- inventarul bibliotecii; 

- proceduri și acte contabile privind inventarierea. 

g. Eliminarea din gestiune a publicațiilor 

- casarea publicațiilor 

- proceduri de casare a publicațiilor. 
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h. Relația  cu utilizatorii 

- regulamentul intern de organizare  a bibliotecii; 

- serviciul de împrumut și sală de lectură; 

- statistica de bibliotecă; 

- marketingul de bibliotecă. 

 
3. Economist gr.I în cadrul microstructurii Contabilitate 

Data și ora desfășurării examenului: 26.03.2020 orele 09.00   
Locul  desfășurării examenului: sala N3 din UM 02196 
Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă 
Bibliografia de examen: 

- Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, republicată - 

Legea contabilităţii; 

- Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 - privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;            

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 24 decembrie 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 8 / 1999 - Instrucţiunile privind organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ-valorice a 

bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale; 

- Hotărârea nr. 2139 din 30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 

duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

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

contabile; 

- Legea nr. 153 din 28 iunie 2017  - legea cadru privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul: III; Anexa 

VII: Capitolul II – secţiunea 1 – 3); 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 09 decembrie 2015 privind salarizarea personalului din 

fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-

bugetare; 

- O.U.G. nr. 158 din 17 noiembrie 2005 – privind concediile şi indemnizaţiile  de asigurări de 

sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 1860 din 21 decembrie 2006 – privind drepturile şi obligaţiile personalului 

autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, 

precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 339 din 18 decembrie 2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016; 

- Legea nr. 340 din 18 decembrie 2015 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat  pe anul 

2016; 

- M S 31 din 04 martie 2016 - Ordin privind aprobarea normelor metodologice si a 

procedurilor privind salarizarea personalului militar si civil, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor materiale, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul 

IV: Capitolul I, III, VI şi XI; Titlul V: Capitolul II, Secţiunile 1,2 şi 3, Capitolul III, Secţiunile 

1,2 şi 3, Capitolul IV, Secţiunile 1 şi 2, Capitolul V, Secţiunile 1,2 şi 3); 

- Ordonanţa nr. 121 / 1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările 

ulterioare;  

- Ordonanţa de urgenţă nr. 111 / 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- Hotărârea nr. 1867 din 22 decembrie 2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de 

acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul 

Apărării, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările 

ulterioare (Capitolul: I – VIII). 

 

Tematica pentru examen: 

- Finanţarea instituţiilor publice;  

- Contabilitatea instituţiilor publice; 

- Fiscalitatea instituţiilor publice; 

- Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;  

- Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

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

capitalurilor proprii; 

- Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea 

bunurilor materiale; 

- Răspunderea materială a militarilor; 

- Acordarea compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul 

Apărării Naţionale;  

- Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;  

- Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

 
4. Referent de specialitate gr.II în cadrul Cercului Militar Mangalia 

Data și ora desfășurării examenului: 26.03.2020 orele 09.00   
Locul  desfășurării examenului: sala N3 din UM 02196 
Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă 
Bibliografia de examen: 

- M-73 / 01.06.2016 Instructiuni privind organizarea si functionarea Cercurilor militare de 

garnizoana in Armata Romaniei 

- Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România. 

- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 72 din 05 februarie 2003 cu completările şi modificările ulterioare; 

- M 17 din 04.02.2012, Regulamentul de ordine inteioară aplicabil personalului civil din 

Ministerul Apărării Naţionale 

 

Tematica pentru examen: 

- Managementul activităţilor cercurilor militare 

- Organizarea şi funcţionarea cercurilor militare 

- Baza materială, constituirea si utilizarea veniturilor proprii 

- Ordinea interioară în cercurile militare 

- Noţiuni privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de 

muncă  

- Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor privind norma de muncă, repausul şi concediile 

- Securitatea şi sănătatea în muncă 

- Apărarea împotriva incendiilor 

- Protecţia informaţiilor clasificate 

 

Secretarul comisiei de examen 

                                             Lt.col. Ioan HUȚUPAȘU 

 
AVIZUL STRUCTURII DE SECURITATE 

cdor 

 


