ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare în grade profesionale imediat superioare la
Unitatea Militară 02464 Bucureşti.
Unitatea Militară 02464 București organizează examene de promovare în grade
profesionale imediat superioare, a personalului civil contractual care îndeplineşte cumulativ
condiţiile de participare, corespunzătoare următoarelor posturi, astfel:
-Economist gr. I în cadrul Secției achiziții publice a U.M. 02464 București;
-Economist gr. I în cadrul microstructurii Financiar a U.M. 02464 București;
-Inspector de specialitate gradul III din cadrul Atelierului dispozitive medicale al U.M. 02464
București;
1. Examenul de promovare de Economist gradul I din cadrul Secției achiziții publice a
U.M. 02464 București, se desfășoară în data de 17.03.2020, ora 1000, la sediul U.M. 02464
Bucureşti.
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
TEMATICA

1. Ordin nr.1954/ 12.2005 - Art.3 cu Anexa I - Clasificaţia economică prevăzută în Anexa I ;
2. Ordin nr.1954/ 12.2005 -Art.1 cu Anexa I - Clasificaţia indicatorilor privind finanţele
publice;
3. Ordin 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;
4. Ordinul M.F.P. nr. 2.634/ 2015 privind documentele financiar-contabile:
a)
proces-verbal de recepţie (Cod 14-2-5)
b)
proces-verbal de recepţie provizorie (Cod 14-2-5/a)
c)
proces-verbal de punere în funcţiune (Cod 14-2-5/b)
d)
note de recepţie şi constatare de diferenţe (Cod 14-3-1A)
e)
aviz de însoţire a mărfii (Cod 14-3-6A)
5. Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice:
a)
Obiect, scop şi principii Art. 1 – 3
b)
Praguri - Art. 7
c)
Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei - Art. 9 – Art. 25
d)
Confidenţialitate - 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 pieţei - Art. 139-140
j)
Criterii de atribuire - Art. 187-192
k)
Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire - Art. 216-217
l)
Contravenţii şi sancţiuni - Art. 224-228
6. Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:
a)
Dispoziţii generale şi organizatorice - Art. 2 – 3
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b)
Etapele procesului de achiziţie publică - Art. 8 – 15
c)
Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire - Art. 16-17
d)
Consultarea pieţei - Art. 18-19
e)
Stabilirea garanţiei de participare - Art. 35-38
f)
Stabilirea garanţiei de bună execuţie - Art. 39-42
g)
Achiziţia directă - Art. 43-46
h)
Reguli aplicabile comunicărilor - Art. 52 – 53
i)
Acordul-cadru - Art. 107 - Art. 111
j)
Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia. Procesul de verificare şi
evaluare. - Art 126 – 141
k)
Dosarul achiziţiei - Art. 148
7. ORDIN nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale
Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale
BIBLIOGRAFIA

1. http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/legislatie/clasificatie_economica/pdf/Anexa_nrI_e
c.pdf
2. http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/legislatie/clasificatie_economica/pdf/Anexa_nrI.pd
f
3. http://www.legex.ro/Ordin-1792-2002-34473.aspx
4. http://codfiscal.net/media/2015/12/OMFP-2634-2015-documente-mo910bis2015.pdf
5. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/05/L98_2016.pdf
6. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/HG395_16.pdf
7. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/10/Ordin-281_2016-ANAP.pdf
NOTĂ:
Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările
ulterioare, după caz.
2. Examenul de promovare de Economist gradul I din cadrul microstructurii Financiar
a U.M. 02464 București se desfășoară în data de 17.03.2020, ora 1200, la sediul U.M. 02464
București.
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
TEMATICA

1.Contabilitatea institutiilor publice : organizarea si conducerea contabilitatii; registre de
contabilitate; situatii financiare; utilizarea conturilor contabile pentru inregistrarea in
contabilitate a operatiunilor economico-financiare.
2.Formarea , administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si
responsabilitatile institutiilor publice impliicate in procesul bugetar.
3.Angajarea, lichidare, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice.
4.Administrarea si gestionarea patrimuniului unitatii militare: documente financiar- contabile;
conditii privind angajrae gestioanrilor , garantii materiale gestionari, raspunderea materiala
gestionari.
5.Inventarierea elementelor de natura activelor, adtoriilor si capitalurilor proprii, organizarea
inventarierii.
6.Salarizarea personalului unitatii militare: dispozitii generale,; salarizarea; impozit pe
venit;contributii sociale obligatorii.
7.Delegarea si detasarea in alta localitate a personalului institutiilor publice: drepturi si
obligatii.
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8.Compensatia lunara pntru chirie.
9.Drepturile de echipament si materiale de resortul echipamentului.
10.Drepturi de hrana, in timp de pace.
BIBLIOGRAFIA

1. Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificariel si completarile ulterioare.
2. Legea nr. 82/1991 Legea contabilitatii , republicta, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor , constituirea de garantii si raspunderea in
legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici , autoritatilor sau institutiilor publice , cu
modificarile si completarile ulterioare.
4. Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.
5. Legea nr.138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului military din institutiile
publice de aparare nationale, ordine publica si siguranta nationala.
6. Legea nr 53/2003 Codul muncii , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. OG nr.131/1998privind raspunderea materiala a militarilor, cu modificarile si completarile
ulterioare.
9. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea
ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice.
10. OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile , cu modificarile
sicompletarile ulterioare.
11.OMFP nr.517/2016 pentru aprobarea de procedure aferente unor module care fac parte din
procedura de functionare a sistemului national de raportare- Forexebug, cu modificarile si
completarile ulterioare.
12.OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si
conducerea contabilitatii institutiilor publice , planul de conturi pentru institutiile publice si
instructiunile de aplicare ale acestuia.
13.OMFP n.1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.
14.OMFP nr. 1802/2014 penrtu aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile
financiare anuale individuale .
15HGnr.714/2018 privind drepturile si obligatiile pesonalului autoritatilor si instiutiilor publice
pe perioada detasari si delegarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul
serviciului.
16. HG nr.1867/2005 privind stabilirea cuantumului si conditiile de acordarea compensatiei
lunare pentru chirie cadrelor militare in activitate in MApN.
17.OG nr.51/1994 privind drepturile de echipament si material de resortul echipamentului , in
timp de pace, ale personalului din sectorul de parare natioanla, cu modificarile si completarile
ulterioare.
18.OG nr.26/1994 privnd dreptuirle de hranna , in timp de pace, ale personalului din sectorul
deprare natioanla, cu modificarile si completarile ulterioare.
NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
3. Examenul de promovare de Inspector de specialitate gradul III din cadrul
Atelierului mentenanță dispozitive medicale al U.M. 02464 București, se desfășoară în data
de 17.03.2020, ora 9.00, la sediul U.M. 02464 București.
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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
TEMATICA

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare:
a) Titlul XX - Dispozitive medicale;
2. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1008/2016 privind apobarea Normelor metodologice de
aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la
avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale;
3. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodică a
dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare;
4. Ordinul ministrului sanatatii nr.874/2015 - pentru aprobarea formularelor de declarare a
activitatilor de sponsorizare in domeniul disp.med.
5. Ordinul ministrului sanatatii nr.373/2014 - privind aprobarea formularului cu regim
special al procesului verbal de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale.
Bibliografia:
1.www.anm.ro/dispozitive-medicale/legislatie/legi-ordonante-si-hotarari-de-guvern/
2. www.anm.ro/dispozitive-medicale/legislatie/ordine-de-ministru
3. www.anm.ro/dispozitive-medicale/legislatie/directive-si-regulamente
4. CELEX_32017R0745_RO_TXT.pdf
Modalitatea de desfășurare a examenelor:
*Data limită pentru depunerea cererilor de participare la examen este 03.03.2020, ora 1500.
* Examenele de promovare se desfăşoară astfel:
- proba scrisă: pe data de 17.03.2020;
- ora 9.00, pentru examenul de Inspector de specialitate gradul III, cadrul în cadrul
Atelierului dispozitive medicale;
- ora 10.00 pentru examenul de Economist gradul I, din Secția achiziții publice, 1000;
- ora 12.00 pentru examenul de Economist din microstructura Financiar.
- rezultatele probei scrise se afişează, pe data de 18.03.2020, ora 1300;
- eventualele contestații se pot depune, până la data de 19.03.2020, ora 1500;
- rezultatul contestaţiilor se afişează, pe data de 20.03.2020, ora 1500;
- rezultatul examenului de promovare se afişează, pe data de 23.03.2020, ora 1400.
* 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
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Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al Unității Militare 02464 București astăzi
26.02.2020, ora 10.

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