ANUNŢ
Unitatea Militară 02150 București cu sediul în Șoseaua București-Ploiești Km. 10,5,
organizează în data de 12.04.2018 ora 10.00, examen de promovare în treapta profesională imediat
următoare pentru 2 (două) posturi de personal civil contractual, astfel:
Referent I / Biroul doctrine, manuale și regulamente militare / Secția doctrine, regulamente,
manuale și standardizare / Serviciul instrucție și doctrină / Statul Major al Forțelor Navale;
Contabil II / Biroul contabilitate proprie și centralizată / Serviciul fianciar-contabil /
Structuri subordonate șefului Statului Major al Forțelor Navale / Statul Major al Forțelor Navale.
Tipul probei de examinare este proba scrisă.
Pentru înscrierea la examenul de promovare salariații ce îndeplinesc condițiile de promovare în
treapta profesională imediat următoare vor depune în mod obligatoriu cerere de participare la examen
adresată comandantului unității militare.
Ulterior, pentru salariații ce îndeplinesc condițiile de promovare în treapta profesională
imediat următoare, se vor constitui dosare de înscriere la examen în conformitate cu art. 12 alin. (2) din
Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.68/2015.
I. ETAPELE PROCEDURALE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE
PROMOVARE A PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL ÎN TREPTE PROFESIONALE
IMEDIAT SUPERIOARE:
Nr.
crt.

Activitatea

Perioada/
Cine conduce
Termenul

Cine execută

1

Etapa nr. 1. - Analizarea situaţiei
Cdor
personalului civil contractual care îndeplineşte
19 Dragoș-Eugen
condiţiile de promovare în gradul sau treapta 28.02.2018
TĂTĂRANU
profesională imediat superior/superioară.

Pcc
Angelica
IONESCU

2

Etapa nr. 2. - Întocmirea referatului de
Cdor
05 evaluare pentru promovarea în gradul sau treapta
Dragoș-Eugen
15.03.2018
profesională imediat superior/superioară.
TĂTĂRANU

Şefii
nemijlociţi ai
celor care
îndeplinesc
condiţiile

Perioada/
Cine conduce
Termenul

Cine execută

Etapa nr. 3. - Stabilirea perioadei de
examen şi desemnarea membrilor în Comisia de
Cdor
examinare, Comisia de soluţionare a contestaţiilor
16 Dragoș-Eugen
şi secretarul acestora pentru examenul de 19.03.2018
TĂTĂRANU
promovare în gradul sau treapta profesională
imediat superior/superioară.
Etapa nr. 4. - Convocarea membrilor
Președinții
Comisiei de examinare în vederea stabilirii
21 comisiilor de
modalităţii de organizare şi desfăşurare a 27.03.2018
examinare
examenului.
Cdor
Etapa nr. 5. - Publicitatea examenului de
22 promovare în gradul sau treapta profesională
Dragoș-Eugen
28.03.2018
imediat superior/superioară.
TĂTĂRANU

Şefii
nemijlociţi ai
celor care
îndeplinesc
condiţiile

Nr.
crt.

3

4

5

Activitatea
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Secretarul
comisiilor de
examinare
Pcc
Angelica
IONESCU

Obs.

Obs.

6

7

8

9
10

11

12

13

Etapa nr. 6. - Depunerea cererii de 22.03 participare la examen şi constituirea dosarului de 28.03.2018
înscriere la examen.
(incusiv)

-

12.04.2018
(cu 2 ore
Preşedinţii
Etapa nr. 7. - Stabilirea subiectelor pentru
înainte de comisiilor de
proba scrisă sau a planului probei scrise.
ora
examinare
stabilită)
Preşedinţii
Etapa nr. 8. - Desfăşurarea probei scrise
12.04.2018
sau a probei practice, după caz, notarea şi
comisiilor de
10.00
comunicarea rezultatului acestora.
examinare
Cdor
Afişarea rezultatului examenului la proba
13 Dragoș-Eugen
scrisă.
16.04.2018
TĂTĂRANU
Etapa nr. 9. - Contestarea punctajului
17.04.2018
obţinut de candidat la examen.
Preşedinţii
Etapa nr. 10. - Soluţionarea contestaţiei şi
18 comisiilor de
comunicarea rezultatului soluţionării contestaţiei. 19.04.2018 soluționare a
contestațiilor
Cdor
Afişarea rezultatului după soluționarea
19.04.2018 Dragoș-Eugen
contestaţiei.
TĂTĂRANU
Etapa nr. 11. - Adoptarea măsurilor pe linie
Cdor
de personal, după finalizarea examenului de
20 Dragoș-Eugen
promovare în gradul/treapta profesională imediat 30.04.2018
TĂTĂRANU
superior/superioară.

Persoanele
care
îndeplinesc
condiţiile

Max.5
zile
lucrătoare
de la data
afișării
anunțului

Secretarul
comisiilor de
examinare
Candidații
Pcc
Angelica
IONESCU
Candidatul
Secretarul
comisiilor de
soluționare a
contestațiilor
Pcc
Angelica
IONESCU
Pcc
Angelica
IONESCU

II. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU EXAMENELE DE PROMOVARE A
PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL ÎN TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT
SUPERIOARE:
A. BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN TREAPTA IMEDIAT
SUPERIOARĂ REFERENT I / BIROUL DOCTRINE, MANUALE ȘI REGULAMENTE
MILITARE
1.
A.N.S.-1/2008, Regulamentul privind elaborarea actelor normative specifice, doctrinelor şi
manualelor militare în Ministerul Apărării Naționale;
2. SMFN-1/2016, Regulamentul pentru organizarea și funcționarea comisiei pentru acte normative
specifice, doctrine și manuale militare a Statului Major al Forțelor Navale;
3. SMFN-16/2010, Precizări privind lista cu cerinţele generale ale misiunilor (LCGM), lista cu
cerinţele specifice ale misiunilor (LCSM) şi măsurile pentru revizuirea tuturor programelor de
instrucţie pentru misiuni (PIM) elaborate în Forţele Navale;
4. Precizările cu nr. A-17/2012, Atribuțiile colectivului de elaborare a actelor normative specifice,
doctrinelor și manualelor militare.
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B. TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ
REFERENT I / BIROUL DOCTRINE, MANUALE ȘI REGULAMENTE MILITARE
1.
Realizarea fluxului documentelor de lucru;
2.
Gestionarea eficientă a actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare în
Ministerul Apărării Naționale;
3.
Activități de revizie pentru cerințele generale și specifice ale PIM;
4.
Cunoștințe dobândite în specificul redactării actelor normative specifice, doctrinelor şi
manualelor militare în Ministerul Apărării Naționale;
5.
Activități de organizare a ședințelor comisiei de acte normative specifice, doctrine și manuale
militare a SMFN.
C. BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN TREAPTA IMEDIAT
SUPERIOARĂ CONTABIL II / BIROUL CONTABILITATE PROPRIE ȘI CENTRALIZATĂ
1.
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2.
Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare (Capitolul: I, II – secţiunea
2; Capitolul: III – secţiunea 3 şi 4; Capitolul: IV, V, VI);
3.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 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 şi completările
ulterioare;
4.
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;
5.
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor materiale, cu modificările ulterioare;
6.
Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările
ulterioare;
7.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar- contabile,
cu modificările şi completările ulterioare.
D. TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ
CONTABIL II / BIROUL CONTABILITATE PROPRIE ȘI CENTRALIZATĂ
1.
Finanţarea instituţiilor publice;
2.
Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;
3.
Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii;
4.
Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea
bunurilor materiale;
5.
Răspunderea materială a militarilor.
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