ROMÂNIA
Ministerul Apărării Naţionale
Unitatea Militară 02464 Bucureşti
Nr.
din

Neclasificat
Exemplar unic

A P R O B,
ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE 02464 BUCUREŞTI
Col.
Farm. Constantin –Cristian POPESCU

ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare în trepta profesională imediat
superioară la Unitatea Militară 02464 Bucureşti
Unitatea Militară 02464 București organizează examen de promovare în
treapta profesională imediat superioară a personalului civil contractual care
îndeplineşte cumulativ condiţiile de participare, corespunzătoare postului de
Referent IA din cadrul Secţiei Achiziții publice / Biroul achiziții dispozitive,
sisteme și consumabile pentru aparatură medicală și de resort logistică.
Examenul se desfășoară în data de 02.07.2020, ora 1100, la sediul U.M.
02464 Bucureşti.
Tematica și bibliografia:
Tematica
1. Clasificarea economică și clasificația indicatorilor privind finanțelor publice,
conform O.M.F.P. 1954/2005;
2. Angajarea și lichidarea cheltuielilor instituțiilor publice, precum și
organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, conform
O.M.F.P 1972/2002;
3. Documentele financiar-contabile, conform O.M.F.P. nr. 2634/2015:
a) proces-verbal de recepție (Cod 14-2-5)
b) proces –verbal de recepție provizorie (Cod 14-2-5/a)
c) proces –verbal de punere în funcțiune (Cod 14-2-5/b)
d) note de recepție și constatare diferențe (Cod 14-3-1A)
e) aviz de însoțire a mărfii (Cod 14-3-6A)
4. Reguli de bază privind achizițiile publice, Conform Legii 98/2016:
a) Obiect, scop și principii Art. 1-3
b) Praguri –Art.7
c) Modul de calcul al valorii estimate a achiziției –Art. 9-Art. 25
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d) Confidențialitate –Art. 57
e) Reguli de evitare a conflictului de interese Art. 58-Art. 63
f) Reguli aplicabile comunicărilor –Art. 64-Art.67
g) Procedurile de atribuire –Art. 68
h) Acordul –cadru-Art. 114-Art. 119
i) Consultarea pieței-Art. 139-140
j) Criterii de atribuire –Art. 187-192
k) Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire –Art. 216-217
l) Contravenții și sancțiuni Art 224-228
5. Atribuirea contractului de achiziție publică/acordul –cadru, conform HG nr.
395/2016:
a) Dispoziții generale și organizatorice –Art. 2-3
b) Etapele procesului de achiziție publică Art. 8-15
c) Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire Art.
16-17
d) Consultarea pieței –Art. 18-19
e) Stabilirea garanției de participare Art. 35-38
f) Stabilirea garanției de bună execuție Art. 39-42
g) Achiziția directă-Art. 43-46
h) Reguli aplicabile comunicărilor Art. 52-53
i) Acordul-cadru-Art. 107-Art.111
j) Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia. Procesul de verificare și
evaluare.Art. 126-141
k) Dosarul achiziției-Art. 148
6. Programul anual al achizițiilor publice, conform Ordinului 281/2016.
Bibliografia
1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1954 din 2005;
2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792 din 24.12.2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și
organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele
financiar-contabile;
4. Legea nr. 98 din 19.05.2016 privind achizițiile publice;
5. Hotărârea nr. 395 din 02.06.2016 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
6. Ordinul Președintelui ANAP 281/2016 privind stabilirea formularelor
standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programul anual al
achizițiilor sectoriale.
Notă: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și
completările ulterioare, după caz.
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Modalitatea de desfășurare a examenului de promovare:
Data limită pentru depunerea cererilor de participare la examen este 23.06.2020,
ora 1500.
Examenul de promovare se desfăşoară astfel:
- proba scrisă: pe data de 02.07.2020, ora 11.00;
- rezultatele probei scrise se afişează, pe data de 03.07.2020, ora 1200;
- eventualele contestații se pot depune, până la data de 06.07.2020, ora 1500;
- rezultatul contestaţiilor se afişează, pe data de 07.07.2020, ora 1500;
- rezultatul examenului de promovare se afişează, pe data de 08.07.2020, ora
00
12 .
Rezultatele probelor de examinare şi ale eventualelor contestaţii, se publică pe
pagina de internet și la sediul Unității Militare 02464 București, în termenele
stabilite.
5 Alte informaţii:
Cererile de participare, însoţite de fotocopiile actelor de absolvire a studiilor
corespunzătoare cerinţelor posturilor în care sunt încadraţi salariaţii, certificate
pentru conformitate cu originalul, se depun în termenul limită stabilit la sediul
Unităţii Militare 02464 Bucureşti, Str. Drumul Taberei, nr.7G, sector 6, persoana
de contact plt.adj. BĂDIC Neluţa, int.132, secretar al comisiei de examinare.
Şeful biroului resurse umane
Col.
Cristian STĂNCUȚU

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al Unității Militare 02464
București, astăzi 17.06.2020, ora 10.

Caporal de serviciu pe punct control acces
Cap.
Cătălin-Mihail STAVĂR
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