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ANUNŢ 
privind organizarea concursului de încadrare  pe perioadă nedeterminată  

a postului vacant de execuţie de contabil treapta I din cadrul compartimentului salarizare și fiscalitate 
 

Postul pentru care se organizează concurs este de contabil treapta I din compartimentului salarizare 
și fiscalitate al UM.02043 Brăila. 

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  
  cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02043 Brăila - 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 și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului; 
 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  
            certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să 
candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, 
valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării 
primei probe a concursului;  

 adeverinţă medicală (ștampilată 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∗∗. Adeverința care atestă starea de sănătate conține în 
clar numărul, data și numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătății; 

  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 plastic cu șină. 
 

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările și carnetul de muncă, se vor 
prezenta în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 01.07.2019 ora 1530. 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273, 

municipiul Brăila, persoană de contact  pcc Alexandru Nicoleta, secretar, telefon 0239.684.638 interior 
130 sau 119.  

 
 
 
 
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale ; 
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea 

                                                           
∗ Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.  
∗∗ Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii. 
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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 postului, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:  
1. absolvirea unei instituţii de învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat ; 
2. curs de perfecționare/specializare domeniul economic/financiar-contabil; 
3. minim 3(trei) ani și 6(șase) luni vechime în domeniul postului; 
4. stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinței medicale; 
5. cunoştinţe de operare pe calculator (utilizare pachet Microsoft Office) şi nivelul de cunoaştere: 

nivel mediu; 
6. alte cerinţe:abilitate de comunicare, spirit de iniţiativă, rezistenţă la stres, capacitate de adaptare 

la specificul instituţiei, capacitatea de a se adapta a lucra în echipă şi disponibilitate pentru lucru în 
program prelungit, integritate morală; 

7. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al 
persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis ”. 

 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 04.07.2019 până la ora 1500, la 

sediul U.M. 02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273 (punctul de acces în unitate) şi pe pagina de 
internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 
02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273, în data 05.07.2019, până la ora 1500; persoana de contact 
secretar pcc Alexandru Nicoleta, telefon 0239.684.638 interior 130 sau 119.  

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la 
U.M. 02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273 (punctul de acces în unitate) şi pe pagina de internet a 
Bazei Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 08.07.2019 până la 
ora 1500. 

 
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273, 

municipiul Brăila, în data de 16.07.2019, între orele 1200  - 1500.  
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 17.07.2019 până la ora 1500, la sediul U.M. 

02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273 (punctul de acces în unitate) 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 18.07.2019, până la ora 1500; persoana de contact secretar pcc 
Alexandru Nicoleta, telefon 0239.684.638 interior 130 sau 119. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02043 
Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273 (punctul de acces în unitate) şi pe pagina de internet a Bazei 
Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 19.07.2019 până la ora 
1500. 

2. Interviul : se desfăşoară la sediul U.M. 02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273, 
municipiul Brăila, în data de 22.07.2019 începând cu ora 1000 ;  

Rezultatul la interviu se afişează în data de 23.07.2019 până la ora 1500, la sediul U.M. 02043 
Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273 (punctul de acces în unitate)  şi pe pagina de internet a Bazei 
Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02043 Brăila, strada 
Calea Călăraşilor nr. 273, în data de 24.07.2019, până la ora 1500; persoana de contact secretar plt.adj. 
Vasile Constantin, telefon 0239.684.638 interior 130 sau 119. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02043 
Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273 (punctul de acces în unitate) şi pe pagina de internet a Bazei 
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Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 25.07.2019 până la ora 
1500. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor 
nr. 273 (punctul de acces în unitate) şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”, 
www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 26.07.2019 până la ora 1500. 

 
Bibliografia de concurs:  
1. Legea nr. 82/1991-Legea contabilităţii, *** republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
2. Legea-cadru  nr. 153/2017 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 
3.  Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 
4.  Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
5.  Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor 
publice cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea  nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

7. 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; 

8. O.U.G. nr. 111/2010 din  8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Hotărârea   nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Hotărâre  nr. 1867/2005 din 22 decembrie 2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de 
acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

11.  Legea  nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2019; 

12. O.U.G nr. 158/2005 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. H.G. nr. 937/2018 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată; 

14. Ordonanța nr. 26/1994 din 22 iulie 1994    *** Republicată,  privind drepturile de hrană, în timp 
de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale 
persoanelor private de libertate, cu modificările şi completările ulterioare; 

15. Ordin nr. 2165/837/743/2019 pentru aprobarea  modelului, conținutului, modalității de depunere 
și de gestionare a formularului 112 ”Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, 
impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate ” 

16. Hotărârea nr. 714/2018 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului 
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare; 

17.  Legea nr. 70/2015 din  2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile 
de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare; 

18. O.U.G. nr. 146/2002 din 31 octombrie 2002    *** Republicată, privind formarea şi utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare; 

19.  ORDIN   Nr. 1235/2003 din 19 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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20.   Ordonanţă   nr. 121 din 28 august 1998privind răspunderea materială a militarilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

21. Legea nr. 319/2006 din 14 iulie 2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

22. Legea nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 *** Republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, 
modificările şi completările ulterioare; 

23.  Hotărâre  nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 
 

         Tematică de concurs: 
1. Legea nr. 82/1991-Legea contabilităţii,***republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
2. Legea-cadru  nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 
                     - art.1 – 44,  
                     - Anexa VI,  
                   - Anexa VIII, capitolul II, lit B- Alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, 
precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii, subpunct ”b” , 
Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale, lit.C- Alte funcţii comune din sectorul bugetar, 
subpunct ”b” Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 

3. Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 
          - art. 10-81, art.111-124, art.144-182, art.247-252 
4. Legea  nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
5. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor 
publice cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea  nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

7. 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; 

8. O.U.G. nr. 111/2010 din  8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Hotărârea   nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

10.Hotărâre  nr. 1867/2005 din 22 decembrie 2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de 
acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

11. Legea  nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019; 
12. O.U.G nr. 158/2005 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 
13. H.G. nr. 937/2018 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
14. Ordonanța nr. 26/1994 din 22 iulie 1994 ,*** Republicată,  privind drepturile de hrană, în timp 

de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale 
persoanelor private de libertate, cu modificările şi completările ulterioare; 

15.Ordin nr. 2165/837/743/2019 pentru aprobarea  modelului, conținutului, modalității de depunere 
și de gestionare a formularului 112 ”Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, 
impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate ” 

16. Hotărârea nr. 714/2018 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului 
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare; 
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17. Legea nr. 70/2015 din  2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile 
de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare; 

18.O.U.G. nr. 146/2002 din 31 octombrie 2002    *** Republicată, privind formarea şi utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare; 

19. Ordin nr. 1235/2003 din 19 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

20. Ordonanţă nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

21. Legea nr. 319/2006 din 14 iulie 2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

            - Art.6 - 23 
22. Legea nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 *** Republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, 

modificările şi completările ulterioare; 
          - Art. 19-22 
23.Hotărârea  nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 

       - Art.2 – 4, 8,12,14 
 

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. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 

  


