
 

 

 

ANUNŢ CU PROMOVAREA ÎN TREPTE PROFESIONALE 

 

1. postul de execuţie de Expert gr.III, din cadrul Compartimentului Încadrare şi Dezvoltare 

Profesională 

 

 În data de 06.07.2020, ora 10.00 are loc suţinerea examenului de promovare în trepte profesionale 

pentru postul de execuţie de Expert gr.III, din cadrul Compartimentului Încadrare şi Dezvoltare 

Profesională. 

 La examenul de promovare participă P.c.c. Elena nadia FILIP care este încadrată din data de 

06.01.2020 pe funcţia de Expert debutant,  gr.III-I, din cadrul Compartimentului Încadrare şi 

Dezvoltare Profesională. 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru promovarea în trepte profesionale a postului de execuţie de Expert gr.III,  

din cadrul Compartimentului Încadrare şi Dezvoltare Profesională 

 

    Titlul I /Dispoziţii generale / LEGE   Nr. 53/2003; 

     Titlul II / Contractul individual de muncă / LEGE   Nr. 53/2003; 

     Titlul III / Timpul de muncă şi timpul de odihnă / LEGE   Nr. 53/2003; 

     Titlul IV / Salarizarea / LEGE   Nr. 53/2003; 

     Titlul V / Sănătatea şi securitatea în muncă / LEGE   Nr. 53/2003; 

     Titlul VI / Formarea profesională / LEGE   Nr. 53/2003; 

     Titlul VII / Dialogul social / LEGE   Nr. 53/2003; 

     Titlul VIII / Contractele colective de muncă / LEGE   Nr. 53/2003; 

     Titlul XI / Conflictele de muncă / LEGE   Nr. 53/2003; 

     Titlul X / Inspecţia Muncii / LEGE   Nr. 53/2003;  

     Titlul XI / Răspunderea juridică / LEGE   Nr. 53/2003; 

     Titlul XII / Jurisdicţia muncii / LEGE   Nr. 53/2003; 

     Titlul XIII / Dispoziţii tranzitorii şi finale / LEGE   Nr. 53/2003; 

     Capitolul I /Dispoziţii generale / LEGE   Nr. 80/1995; 

     Capitolul II / Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare / LEGE   Nr. 80/1995; 

     Capitolul  III / Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor / LEGE   Nr. 80/1995; 

Capitolul IV / Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoar / LEGE   Nr. 

80/1995; 

Capitolul V / Degradarea militară, scoaterea din şi reluarea în evidenţa militară a ofiţerilor,      

maiştrilor militari şi subofiţerilor / LEGE   Nr. 80/1995; 

Capitolul VI / Aprecierea, încadrarea şi promovarea în funcţie a cadrelor militare / LEGE   Nr. 

80/1995; 

Capitolul VII / Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare / LEGE   Nr. 80/1995; 

Capitolul VIII / Limitele de vârstă şi stagiile minime în grad / LEGE   Nr. 80/1995; 

Capitolul IX / Dispoziţii finale şi tranzitorii / LEGE   Nr. 80/1995; 

      Capitolul I /Dispoziţii generale / LEGE-CADRU  Nr. 153/2017; 

      Capitolul II / Salarizarea / LEGE-CADRU  Nr. 153/2017; 

      Capitolul III / Alte dispoziţii / LEGE-CADRU  Nr. 153/2017; 

      Capitolul IV / Dispoziţii tranzitorii şi finale / LEGE-CADRU  Nr. 153/2017; 

ANEXA VI  FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "APĂRARE, ORDINE     

PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ"/ LEGE-CADRU  Nr. 153/2017; 

      Capitolul I /Dispoziţii generale / ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 158/2005; 

Capitolul II / Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă / ORDONANŢĂ     

DE URGENŢĂ   Nr. 158/2005; 



Capitolul III / Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii 

de muncă / ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 158/2005; 

 Capitolul IV / Concediul şi indemnizaţia de maternitate / ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 

158/2005; 

 Capitolul V / Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav / ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ   Nr. 158/2005; 

 Capitolul VI / Concediul şi indemnizaţia de risc maternal / ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 

158/2005; 

Capitolul VII / Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate / ORDONANŢĂ 

DE URGENŢĂ   Nr. 158/2005; 

      Capitolul VIII / Contravenţii / ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 158/2005; 

      Capitolul IX / Control şi jurisdicţie / ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 158/2005; 

      Capitolul X / Dispoziţii finale / ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 158/2005;  

      Capitolul I /Dispoziţii generale / LEGE   Nr. 223/2015; 

      Capitolul II / Sistemul pensiilor militare de stat / LEGE   Nr. 223/2015; 

      Capitolul III / Alte drepturi de asigurări sociale / LEGE   Nr. 223/2015; 

      Capitolul IV / Casele de pensii sectoriale / LEGE   Nr. 223/2015; 

      Capitolul V / Răspunderea juridică / LEGE   Nr. 223/2015;  

      Capitolul VI / Jurisdicţia în sistemul pensiilor militare de stat / LEGE   Nr. 223/2015; 

      Capitolul VII / Dispoziţii tranzitorii / LEGE   Nr. 223/2015; 

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI 

       LEGE   Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003  Codul muncii; 

      LEGE   Nr. 80/1995 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare; 

      LEGE-CADRU  Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

       ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 158/2005 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 

      LEGE   Nr. 223/2015 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat 

      LEGE Nr. 263/2010 din 16 decembrie 2010, privind sistemul unitar de pensii publice 

 

    

2. postul de economist, gr.I, din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Contabilitate 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru promovarea în trepte profesionale a postului postul de economist, gr.I, din cadrul 

Compartimentului Financiar Contabil, Contabilitate 

 

 În data de 03.07.2020, ora 10.00 are loc suţinerea examenului de promovare în trepte profesionale 

pentru postul  de economist, gr.I, din cadrul Compartimentului Încadrare şi Dezvoltare Profesională. 

 La examenul de promovare participă P.c.c. Luca Marilena care este încadrată din data de 

01.07.2017 pe funcţia de Economist debutant,  gr.II-I,specialist IA din cadrul Compartimentului 

Financiar Contabil, Contabilitate 

Bibliografia examenului de promovare: 

Legea Nr. 82 din 24 decembrie 1991 - Legea contabilităţii; 

Legea Nr. 346 din 21 iulie 2006 - privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 

Legea Nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; 

Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia; 

Ordinul Nr. 2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.917/2005; 



Ordinul Nr. 1954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele 

publice; 

Ordinul Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile; 

Ordinul 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; 

 

Tematica 

- Contabilitatea instituţiilor publice (cu toate activităţile, formularele şi prevederile legale utilizate, 

conform bibliografiei) 

- Principiile cadrului general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea 

fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar 

- Organizarea şi funcţionarea M.Ap.N. 

 

3. Pentru postul de casier debutant, din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, 

Contabilitate 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru promovarea în trepte profesionale a postului postul de casier debutant, casier cadrul 

Compartimentului Financiar Contabil, Contabilitate 

 În data de 07.07.2020, ora 10.00 are loc suţinerea examenului de promovare în trepte profesionale 

pentru postul  de economist, gr.I, din cadrul Compartimentului Încadrare şi Dezvoltare Profesională. 

 La examenul de promovare participă P.c.c. Enache Mădălina care este încadrată din data de 

06.01.2020 pe funcţia de Casier debutant, casier din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, 

Contabilitate 

 

Bibliografia examenului de promovare: 

- Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale instituţiilor 

publice,  publicat în Buletinul Oficial al României nr. 64 din 06.07.1976; 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin 

trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai de la art. 1  la 

art. 5,  publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 295 din 16.04.2008; 

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi 

utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 1235/2003, cu modificările şi completările ulterioare, numai de la pct. 

5.1.1 la 5.6.3, publicate în Monitorul Oficial al României partea I nr. 734 din 21.10.2003; 

- Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi 

plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 242 din 09.04.2015; 

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

publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor 

drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, numai art. 42 și art. 43, publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 347 

din 22.07.1999; 

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 454 din 18.08.2008; 

- Normele generale şi specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare (numai anexa 1 precum și din anexa nr. 2 doar grupa a IV-a – Mijloace 

băneşti şi decontări şi grupa a V-a Salarii şi alte drepturi de personal), publicate în Monitorul 

Oficial al României partea I nr. 910 din 09.12.2015; 



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

legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicată  în Buletinul Oficial al României nr. 132 din 

18.11.1969; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 25/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

funcţiile de gestionari, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea 

gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 153 din 

07.03.2012. 

- Legea-cadru  nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice. 
 

Tematica 

1. Organizarea şi funcţionarea casieriilor. 

2. Efectuarea încasărilor şi plăţilor cu numerar. 

3. Evidenţa şi păstrarea numerarului. 

4. Acordarea de avansuri în numerar şi decontarea/recuperarea lor. 

5. Întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile. 

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

bunurilor instituţiilor publice. 
 

4. Pentru postul de informatician gr.II la Catedrei de Pregătire Tehnico-Ştiinţifică 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru promovarea în trepte profesionale a postului postul de de informatician gr.II cadrul 

Catedrei de Pregătire Tehnico-Ştiinţifică 

 În data de 13.07.2020, ora 10.00 are loc suţinerea examenului de promovare în trepte 

profesionale pentru postul  de informatician gr.II, Catedrei de Pregătire Tehnico-Ştiinţifică

 La examenul de promovare participă P.c.c. Matei Elena-Viorica care este încadrată din 

data de 01.07.2017 pe funcţia de informatician gr.III din cadrul Catedrei de Pregătire Tehnico-

Ştiinţifică 

     

Bibliografia orientativă a examenului de promovare: 

 Legea Educației Naționale 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-17/2012, pentru aprobarea „Regulamentului de 

ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale”; 

 PC-Depanare și modernizare – ediția a IV-a, Autor: Scott Mueller-Editura Teora; 

 Sisteme de operare, Autor: Remus Joldeș, Editura Aeternitas, 2009; 

 Microsoft Office 2007 5 în 1, Autor: Greg Perry, Editura Teora, 2008; 

 Rețele locale de calculatoare – proiectare și administrare, Autori: Adrian Munteanu, Valerică 

Greavu Șerban, Editura Teora; 

 Bazele rețelelor de calculatoare, Editura Teora, 1999; 

 Rețele Windows, Servere și clienți, Autori: Adrian Munteanu, Valerică Greavu Șerban, Editura 

Polirom; 

 Administrarea și configurarea sistemelor Linux, Autor: D. Acostăchioaie, Editura Polirom, 

2003. 

 

Tematica examenului de promovare: 

 PC- utilizare, depanare, întreținere 

- Calculatoare – arhitectură, componente, periferice, caracteristici, depanare 

- Instalarea și configurarea stațiilor de lucru: sistem de operare, aplicații 

- Instalarea și configurarea  de echipamente periferice: imprimante, scanere, 

multifuncționale 



- Cunoștințe de operare în suita de programe Microsoft Office 

 Rețele de calculatoare 

- Rețele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale 

- Cunoștințe generale despre echipamente de rețea (configurare switch, access point) 

 

 

5. Pentru postul de Expert gr.II la Secţia management educaţional 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru promovarea în trepte profesionale a postului postul de Expert gr.II la Secţia 

management educaţional 

 În data de 03.07.2020, ora 10.00 are loc suţinerea examenului de promovare în trepte 

profesionale pentru postul  de de Expert gr.II la Secţia management educaţional 

 La examenul de promovare participă P.c.c. Baltă Ana Elena care este încadrată din data de 

01.07.2017 pe funcţia de de Expert debutant gr.III-I la Secţia management educaţional 

 

Tematica si bibliografia de concurs: 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016 din 10 octombrie 2016 pentru aprobarea 

“Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi 

subofiţeri” cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul MECTS nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea “Regulamentului privind 

regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ 

preuniversitar”; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 pentru aprobarea instrucţiunilor privind 

recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/219 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de 

recrutare, precum şi a instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, 

selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară;  

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

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5346/2011, privind 

aprobarea criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal; 

 

 

6. Pentru postul de Expert gr.II la Compartimentul Logistic 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru promovarea în trepte profesionale a postului postul de Expert gr.II la 

Compartimentul Logistic 

 În data de 03.07.2020, ora 10.00 are loc suţinerea examenului de promovare în trepte 

profesionale pentru postul  de de Expert gr.II la Compartimentul Logistic 

 La examenul de promovare participă P.c.c. Grigore Ioana care este încadrată din data de 

01.07.2017 pe funcţia de de Expert debutant gr.III-I la Compartimentul Logistic 

 

 

Bibliografia examenului de promovare: 

           -     Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 96 din 25.09.2008  pentru aprobarea „L –  



                 4/1, Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul apărării pe timp de pace”; 

 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-17/2012, pentru aprobarea „Regulamentului de 

ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale”. 

 

Tematica examenului de promovare: 

           -     Întocmirea  documentele de alocare la norma de hrană a cadrelor militare; 
-    Controlul periodic al modului de depozitare, păstrare, distribuţie, conservare, evidenţă şi folosire  

       al materialelor de resortul hrană; 

 Pregătirea de specialitate a personalului cu atribuţii privind standardizarea în domeniul militar. 
 

 


