ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grade sau trepte
profesionale imediat următoare din cadrul Centrului de Informatică al Forţelor Navale
(pentru afişare la sediul unităţii militare organizatoare şi pe site-ul www.navy.ro,)
Centrul de Informatică al Forţelor Navale, cu sediul în localitatea Constanţa, strada Tulcei, nr. 21,
judeţul Constanţa, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23.03.2011 (forma actualizată),
organizează examen de promovare a personalului civil contractual în grade sau trepte profesionale
imediat următoare.
Posturi pentru care se organizează examen de promovare:
Economist (economist la compartimentul Marketing şi Achiziţii) grad I pentru promovarea în
gradul profesional specialist IA;
Contabil treapta profesională I (Financiar-Contabil) pentru promovarea în treapta profesională
IA;
Documente obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:
- Cerere de participare la examen;
- Adeverinţă eliberată de compartimentul personal al unităţii cu privire la vechimea în funcţie şi
gradul sau treapta profesională în care este încadrat candidatul;
- Copii de pe documentele care să ateste nivelul studiilor;
- Fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidaţilor din ultimii 3 ani;
- Fişa postului pe care este încadrat personalul civil contratual participant la examenul de
promovare.
Perioada în care se pot depune dosarele de participare la examen este: 13.04 – 19.04.2016,
ora 15.30.
Dosarele de examen se depun la sediul Centrului de Informatică al Forţelor Navale , strada
Tulcei, nr. 21, localitatea Constanţa, judeţul Constanţa, de luni până vineri între orele 07.30 – 15.30.
Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcţiile
de Economist debutant, grad II-I, specialist IA; Contabil debutant, II-IA examenul constă în
susţinerea probei scrise
- Proba scrisă se va desfăşura la sediul Centrului de Informatică al Forţelor Navale, strada
Tulcei, nr. 21, localitatea Constanţa, judeţul Constanţa, în data de 25.04.2016, între orele 10.00 – 13.00;
-Afişarea rezultatelor la sediul Centrului de Informatică al Forţelor Navale şi pe adresa
www.navy.ro: 26.04.2016;
-Depunerea contestaţiilor la sediul Centrului de Informatică al Forţelor Navale: 27.04.2016
-Soluţionarea contestaţiilor: 27.04.2016;
-Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor, la sediul Centrului de Informatică al Forţelor
Navale şi pe adresa www.navy.ro: 27.04.2016;
Bibliografia şi Tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional IA –
economist debutant Gr. II-I, specialist IA
- 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;
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- Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 - privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 114 din 21 decembrie 2011, privind atribuirea anumitor contracte
de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 - pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice
din OUG nr. 34/2006 modificată şi completată prin H.G. 198/2008;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 30 din 12 aprilie 2006 - privind funcţia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, modificată şi completată
prin Legea 228 din 07 iulie 2007;
- Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 - privind stimularea, înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul M-31 din 25 martie 2008 – Ordin privind competenţele de achiziţie a produselor,
serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării;
- Hotărârea Guvernului 445 din 10 aprilie 2003 - pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de codificare a articolelor de înzestrare din domeniul apărării;
- Norma nr. 16 din L-4/3 Instructiuni privind echiparea si inzestrarea cu bunuri material
specifice personalului Ministerului Apararii Nationale in timp de pace;
- Ordonanţa nr. 19 din 07 martie 2009 – privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare
la achiziţiile publice;
- Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
- Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică
- Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire
- Reguli de participare la procedura de atribuire
- Reguli de publicitate
- Elaborarea propunerilor privind P.A.A.P. la articolele bugetare
- Desfăşurarea procedurii de achiziţie publică prin cumpărare directă
- Desfăşurarea procedurii de achiziţie publică prin cerere de ofertă
- Desfăşurarea procedurii de achiziţie publică prin licitaţie deschisă
- Desfăşurarea procedurii de achiziţie publică prin negociere fără publicarea unui anunţ prealabil
- Desfăşurarea procedurii de achiziţie publică prin negociere cu publicarea unui anunţ prealabil
- Criterii de calificare si selectie. Criterii de atribuire
- Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică
Bibliografia şi Tematica pentru examenul de promovare în treapta profesională IA – contabil
debutant, II_IA
- Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991, 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 si conducerea evidenţei cantitativ-valorice a
bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
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- 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
- M.S 51/2008 privind procentul identificat pentru solda de comandă
- M. 194/2006 privind acordarea sporului de confidenţialiate personalului în Ministerul Apărării
Naţionale
- Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 - privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului
bugetar
- Legea nr. 284 din 28 decembrie 2010 - legea cadru privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare
- H.G 0154/2010 - stabilirea soldei de grad, funcţie, gradaţii
- Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 - privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din
fondurile publice
- OG 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale
- 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 obligaţiilepersonalului
autorităşilor 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
- Fi. 12/2013 Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor , datoriilor si capitalurilor proprii în Ministerului Apărării Naţionale
- 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
- Contabilitatea şi gestionarea activelor fixe, obiectelor de inventar şi bunurilor materiale, aflate în
administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
- Organizarea contabilităţii instituţiilor publice, respectiv contabilitatea financiară şi contabilitatea
de gestiune adaptată la specificul activităţii ;
- Procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice implicate în
procesul bugetar;
- Norme metologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice;
- Stabilirea şi valorificarea rezultatelor inventarierii ;
- Stabilirea cuantumurilor soldelor şi salariilor brute individuale ale personalului militar si civil;
- Stabilirea contribuţiilor individuale şi ale angajatorului la bugetul de stat şi la bugetele de
asigurări sociale de stat.
- Acordarea compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării
Naţionale;
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