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ANUNŢ 
privind organizarea examenului de promovare pe funcția de contabil II  

din compartimentul contabilitate, execuţie bugetara si decontări 
 

 

Unitate militară 02043 Brăila, cu sediul în Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273, în 

conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, organizează examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celui de debutant 

pentru  un post de personal civil contractual, astfel :  

            - contabil II  la compartimentul contabilitate, execuţie bugetara si decontări din  cadrul  U.M. 

02043 Brăila. 

    Pentru înscrierea  la examenul de promovare salariatul care îndeplinește condițiile de promovare 

în treaptă profesională imediat superioară va depune în mod obligatoriu cerere de participare la examen 

adresată comandantului unității militare. 

 Data limită până la care se poate depune cererea de înscriere la examen este: 10.05.2019, 

ora 1530. 

 Pentru salariatul ce îndeplinește condițiile de promovare în treaptă superioară se va constitui 

dosar de înscriere la examen în conformitate cu prevederile art.12 alin (2) din anexa nr. 2 la Ordinul 

ministrului apărării naționale nr. M.68/2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori 

examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării 

Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului 

civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii 

superior în Ministerul Apărării Naţionale. 

       Tipul probei de examen, locul, data  și ora desfășurării acestora : 

• Proba scrisă se desfășoară la sediul unităţii din str. Călăraşilor, nr. 273, Camera   nr.13,  
pavilionul A, în data de 17.05.2019, începând cu ora 1200. 
             Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 20.05.2019 până la ora 1530, la sediul U.M. 
02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273 (avizierul unităţii)  şi pe pagina de internet a Bazei Logistice 
Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri. 
              Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02043 Brăila, 
strada Calea Călăraşilor nr. 273, în data de 21.05.2019, până la ora 1530. 
             - persoană de contact: Pcc Alexandru Nicoleta – secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
telefon 0239.684.638 interior 130 sau 119. 
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             Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 
02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273 (avizierul unităţii)  şi pe pagina de internet a Bazei Logistice 
Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 22.05.2019 până la ora 1530. 
 

     Bibliografia necesară desfășurării de examenul de promovare : 

 

1. Legea 82/1991-Legea contabilităţii , cu modificările şi completările ulterioare; 

2. O.G. 112/2000, - Pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a 

activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-

teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. O.M.F.P. nr. 1826/2003, pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la 

organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. O.M.F.P. nr. 1917/2005,  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. O.M.Ap.N. nr. MS-150/2012,  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în 

M.Ap.N., cu modificările şi completările ulterioare; 

6. O.M.Ap.N. nr. M-8/1999,  pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și conducerea 

evidenței cantitativ valorice a bunurilor aflate în administrarea M.Ap.N. -la pace-, cu modificările şi 

completările ulterioare.                        

                                       

 P/ŞEF AL PERSONALULUI 
                                                                         Plt. 
                                                                ILIE  Andrei ALEXE 
 

 


