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ANUNŢ 
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual pe perioadă 

nedeterminată de Expert gradul II (economist în economie generală) în cadrul Biroului planificare bugetară - 
U.M. 02022 Constanţa 

 

 
              Postul, pentru care se organizează concursul este de Expert gradul II (economist în economie generală) în 

cadrul Biroului planificare bugetară din U.M. 02022 Constanţa. 

Principalele cerinţe ale postului sunt: Cunoaşterea şi aplicarea întocmai a prevederilor normative 

privind planificarea bugetară şi actualizarea acestora prin informarea continuă asupra modificărilor legislative în 

domeniu. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02022 Constanţa – se completează odată cu 

depunerea dosarului;  

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

- copia actului de stare civilă, dacă este cazul; 

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea  unor specializări, 

precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are 

antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la 

selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are 

obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului; 

- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

- curriculum vitae – model european;  

- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 

acces la informaţii clasificate - se completează odată cu depunerea dosarului; 

- dosar de plastic cu şină. 

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările vor fi prezentate şi în original 

în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 05.07.2022, ora 15.00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, 

persoana de contact, secretar, Pcc Anton Gabriela, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 121.   

 

 Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt: 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exerciţiu; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra 

autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 

corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: 

1. Absolvirea de studii superioare în domeniul științe economice, cu diplomă de licență;  

2. Vechime în specialitatea studiilor:  minim 3 ani și 6 luni;  

3. Stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau 
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de unităţile sanitare abilitate; 

4. Capacitatea de a se adapta şi a lucra în echipă. 

 

    Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, 

localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 08.07.2022, ora 

15.00. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02022, 

str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, în data de 11.07.2022, în intervalul orar 08.00 - 15.00; persoana de 

contact, secretar, Pcc Anton Gabriela, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 121.   

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul 

U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri, în data de 12.07.2022, până la ora 15.00. 

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

 

1. Proba scrisă (test grilă): se desfăşoară la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa 

în data de 18.07.2022, în intervalul orar 12.00-15.00; 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 19.07.2022, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 

99, localitatea Constanţa, în data de 20.07.2022, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana de contact, secretar, Pcc 

Anton Gabriela, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 121. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 

21.07.2022, până la ora 15.00. 

 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, în data de 

22.07.2022, începând cu ora 12.00; 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 25.07.2022, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, 

localitatea Constanţa, în data de 26.07.2022, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana de contact, secretar, Pcc 

Anton Gabriela, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 121. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 

27.07.2022, până la ora 15.00. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea 

Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 28.07.2022, ora 15.00.  

 

Tematica de concurs: 

 

REGLEMENTĂRI ŞI TEMATICĂ DE SPECIALITATE 

 Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare: 

Capitolul I - Dispoziții generale:  

SECŢIUNEA a 2-a    Definiţii; 

SECŢIUNEA a 4-a    Domeniu de aplicare. 

Capitolul III  - Modalităţi de atribuire:    

SECŢIUNEA 1          Procedurile de atribuire; 

SECŢIUNEA a 2-a   Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică,  Paragraful 1- 

Acordul-cadru. 

 

 Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale şi organizatorice: 

http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
http://www.bazanavala.ro/
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SECŢIUNEA 1          Dispoziţii generale; 

SECŢIUNEA a 7-a   Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică Paragraful 1  

Acordul-cadru. 

CAPITOLUL II - Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice: 

SECŢIUNEA 1          Etapele procesului de achiziţie public; 

SECŢIUNEA a 2-a    Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire. 

 

 Hotărârea de Guvern nr. 114/2011 aprobată prin Legea 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de 

achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, cu modificările şi completările ulterioare: 

CAPITOLUL V - Proceduri de atribuire a contractului. Modalităţi speciale de atribuire a contractului: 

SECŢIUNEA 1    Proceduri de atribuire. 

 

 Ordinul M.F.P. 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: 

- integral 

 

 Ordonanţă de Urgenţă nr. 146/2002 din 31 octombrie 2002, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: art.6 

 

 Ordinul M.F.P. nr. 2634 din 2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 ANEXA 1.1 la normele metodologice CADRUL GENERAL al operaţiunilor supuse controlului financiar 

preventiv: 

A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare; 

B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată, nr. crt. 1-5; 

C. Ordonanţarea cheltuielilor, nr. crt. 1-3. 

 

 Ordinul M.F.P. nr. 1954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare: 

ANEXA 1 CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE, CHELTUIELI 

CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ: 

- TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII; 

- TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE. 

 

 Ordinul președintelui A.N.A.P. nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale 

Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare: integral 

 

 Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2015 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

CAPITOLUL II 

Măsuri bugetare – art.34, art.35, art.36, art. 37 

 

 Ordinul M.F.P. nr. 2909/2016 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din 

Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare: 

    CAPITOLUL I - Dispozitii generale 

    CAPITOLUL II - Principii, reguli și responsabilități 

    CAPITOLUL III - Procesul bugetar 

    SECŢIUNEA 1 Proceduri privind elaborarea bugetelor; 

    SECŢIUNEA 1^1 Cadrul bugetar; 

    SECŢIUNEA a 2-a  Calendarul bugetar; 

    SECŢIUNEA a 3-a  Prevederi referitoare la investiţii publice; 

    SECŢIUNEA a 4-a  Execuţia bugetară (art. 47 - art. 61). 

 

 Ordinul M.F.P. nr. 1159 din 30 iulie 2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de 

prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor 

acţiuni sau ansamblu de acţiuni, cu modificările şi completările ulterioare: integral 

 

REGLEMENTĂRI APLICABILE PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL ÎN MINISTERUL 

APĂRĂRII NAŢIONALE 

 Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

  Încheierea contractului individual de muncă, art. 10 - 36; 

  Executarea contractului individual de muncă, art. 37 – 40; 

  Modificarea contractului individual de muncă, art. 41 - 48; 

  Suspendarea contractului individual de muncă, art. 49 - 54; 

  Încetarea contractului individual de muncă, art. 55 - 81; 

  Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111 – 124;  

  Concediile, art. 144 – 158;  

  Sănătate şi securitate în muncă, art. 175 – 182; 

  Răspunderea disciplinară, art. 247 – 252. 

 

OBLIGAŢIILE SALARIATULUI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI 

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

  Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare: 

  Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă, art. 6 – 23. 

  Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare: 

  Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art. 19 – 22. 

 

OBLIGAŢIILE SALARIATULUI PRIVIND PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE 

 Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002, privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: 

  Clasificarea informaţiilor, art. 4, 25- 28; 

  Accesul la informaţii clasificate, art. 41 – 50, 108 – 117, 140 - 146. 

  Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu: 

  Protecţia informaţiilor ,,secret de serviciu”, art. 2-4, 8, 12, 14. 

 

Bibliografia de concurs: 

 

1. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Hotărârea de Guvern nr. 114/2011 aprobată prin Legea 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de 

achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
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4. Ordinul M.F.P. 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; 

5. Ordonanţă de Urgenţă nr. 146/2002 din 31 octombrie 2002, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Ordinul M.F.P. nr. 2634 din 2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

7. Ordinul M.F.P. nr. 1954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Ordinul președintelui A.N.A.P. nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale 

Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2015 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10. Ordinul M.F.P. nr. 2909/2016 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din 

Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Ordinul M.F.P. nr. 1159 din 30 iulie 2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de 

prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor 

acţiuni sau ansamblu de acţiuni, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

14. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

15. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

16. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002, privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

17. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu. 

 

NOTE: 

1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. 

Rezultatul final al concursului nu se contestă.  
2. În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puțin 30 zile înainte de data susținerii 

examenului, se consideră incluse în tematică actele normative modificatoare/înlocuitoare. 

3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare 

și/sau sub formă republicată. 

 

 

         

  


