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ANUNŢ 

privind organizarea concursului de ocupare  

a postului vacant de conducere de personal civil contractual pe perioadă 

nedeterminată de şef birou gradul II în cadrul Biroului salarizare şi decontări 
 

Postul pentru care se organizează concursul este de şef birou gradul II în cadrul Biroului 

salarizare şi decontări din U.M. 02049 Constanţa. 

Principalele cerinţe ale postului sunt desfăşurarea activităţilor specifice postului de şef birou 

gradul II.  

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02049 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; 

- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale actelor care atestă efectuarea  

specializărilor în domeniul postului; 

- copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de 

instituţie; 

- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

- certificat de cazier 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, documentele care 

atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea. 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 09.07.2019, ora 15.00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02049 Constanţa, str. Prelungirea Tulcei nr. 22-

24, persoană de contact: Cpt.cdor NIŢĂ Sorin, secretar, telefon 0241 / 667.985 int. 106.   

 Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt: 

- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 

- cunoaşterea limbii române scris şi vorbit; 

- vârsta minimă reglementată de prevederile legale - minimul 15 ani; 

- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

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

- îndeplinirea condiţiilor de studii şi după caz, de vechime sau a altor condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

           - candidatul să nu fi fost condamnat 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 postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
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Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:  
- absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul economic; 
- 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 „admisă”; 

- cunoştinţe de operare tehnică de calcul (exploatare periferice şi proceduri de lucru în reţea), 
programe de aplicaţie (procesare texte), cunoştinţe operare Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 
administrare baze de date; 

- dorinţa de perfecţionare, adaptarea la noutăţile legislative în domeniul economic, acordarea de 
relaţii (comunicarea) cu gestionarii de la compartimentele la care deţin evidenţa contabilă, comunicarea 
eficientă, spirit de echipă, iniţiativă, disponibilitate la efort psihic susţinut; 

- gândire analitică, comunicare, creativitate, adoptare de decizii, delegare de sarcini, focalizare pe 
rezultate, realizarea de judecăţi/raţionamente, conducere, motivare, lucru în echipă; 

- vechime în specialitatea studiilor superioare în domeniul economic - 5 ani. 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 12.07.2019 / 15.00 la sediul U.M. 

02049 Constanţa, str. Prelungirea Tulcei nr. 22-24 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. 

02049 Constanţa, str. Prelungirea Tulcei nr. 22-24, în data de 15.07.2019, până la ora 15.00; persoană de 

contact: Cpt. cdor NIŢĂ Sorin, telefon 0241 / 667985 int. 106. 

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

sediul U.M. 02049 Constanţa, str. Prelungirea Tulcei nr. 22-24 şi pe pagina de internet a Bazei Logistice 

Navale „Pontica”,www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri în data de 16.07.2019/ 15.00. 

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

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02049, str. Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea 

Constanţa, în data de 17.07.2019, ora 10.00; 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 18.07.2019, ora 15.00, la sediul U.M. 02049, str. 

Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea Constanţa 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. 02049, str. 

Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea Constanţa, în data de 19.07.2019, până la ora 15.00; persoană de 

contact: Cpt. cdor NIŢĂ Sorin, telefon 0241 / 667985 int. 106. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02049, 

str. Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale 

„Pontica”,  www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 22.07.2019, ora 15.00. 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02049, str. Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea 

Constanţa, în data de 23.07.2019, începând cu ora 10.00. 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 24.07.2019, ora 15.00, la sediul U.M. 02049, str. 

Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea Constanţa 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. 02049, str. 

Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea Constanţa, în data de 25.07.2019, până la ora 15.00; persoană de 

contact: Cpt. cdor NIŢĂ Sorin, telefon 0241 / 667985 int. 106. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02049, str. 

Prelungirea Tulcei nr. 22-24, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale 

„Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri în data de 26.07.2019, ora 15.00. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02049, str. Prelungirea Tulcei nr. 22-

24, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”,  

www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri în data de 29.07.2019, ora 15.00.  
 

 

TEMATICA DE CONCURS 

 

1. Contabilitatea instituţiilor publice; 

2. Finanţarea instituţiilor publice; 

3. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; 
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4. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii; 

5. Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea 

bunurilor materiale; 

6. Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

7. Compensaţia lunară pentru chiria cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării 

Naţionale, precum şi alte drepturi pentru personalul din instituţiile publice; 

8. Răspunderea  materială a militarilor; 

9. Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 

10. Operaţiunile derulate prin trezoreria statului. Operaţiunile de casă. 

11. Condiţiile şi modul de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului. 

12. Controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv. 
 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:  

 

1. Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii; 

2. Legea nr. 53/1991- Codul muncii, titlurile II-V; 

3. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale; 

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor materiale; 

5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; 

6. Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

7. Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019; 

8. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (titlurile IV şi V); 

9. Legea cadru nr. 153/2017 privind salaritarea personalului plătit din fonduri publice; 

10. Legea  nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat; 

11. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii; 

12. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; 

13. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

14. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 

socialiste; 

15. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român 

trimis în stăinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 

16. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 

instituţiilor publice în perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 

deplasării în interesul serviciului; 

17. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a 

compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării 

Naţionale; 

18. Hotărârea Guvernului nr. 953/2018 pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea 

cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie; 

19. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate; 

20. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară de 

creştere a copilului; 

21. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului; 

22. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

23. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene; 

24. Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor; 

25. Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor 

publice, stabilite prin titluri executorii; 
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26. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 

preventiv; 

27. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

28. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

29. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile. 

 

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 puţin 30 zile înainte de data susţinerii 

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

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

ulterioare  şi/sau sub formă republicată. 

 

 

 


