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ANUNŢ 
privind organizarea examenului de promovare  

pentru o functie de personal civil contractual în gradul urm ător 
 

Pe data de 21.02.2020, ora 0900, la sediul U.M. 02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor nr. 273, 
se va organiza examen de promovare a unui Economist gradul II din compartimentul contabilitate, 
execuție bugetară și decontări al U.M. 02043 Brăila, în gradul următor, Economist gradul I. 

Condiții de participare:  

-  vechime în gradul profesional din care promovează – minim 3 ani; 
-  calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale, cel puţin 

de două ori în ultimii 3 ani; 
Modalitatea de desfăşurare a examenului: proba scrisă. 
Data până la care se poate depune cererea de participare: 13.02.2020, ora 1530 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 24.02.2020 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 25.02.2020, până la ora 1530. 
          - persoană de contact: Plt.maj. Vasile Marius Vișinel – secretarul comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, 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 (avizierul unităţii)  şi pe pagina de internet a Bazei 
Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 26.02.2020, până la 
ora 1530. 

Bibliografia de examen: 
1. Legea 82/1991-Legea contabilităţii , cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea 500/2002, Privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Lege   Nr. 69/2010, Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
4. O.G. 119/1999, Privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
5. 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; 
6. O.M.F.P. nr. 720/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia 
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din 
venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, 
bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind 
activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de 
organizare şi finanţare a acestora, 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.M.F.P. nr. 923/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale 
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pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. O.M.F.P.nr. 1792/2002, 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; 
10.O.M.Ap.N. nr. M-93/1999, pentru aprobarea normelor metodologice pentru întocmirea 
şi utilizarea formularelor specifice pentru activitatea financiară şi contabilă şi modelele 
acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
11. O.M.Ap.N. nr. M-92/2013, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din 
funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, 
altele decât activele fixe, în M.Ap.N., cu modificările şi completările ulterioare; 
12. O.M.Ap.N. nr. M-216/2018, pentru aprobarea îndrumarului privind încadrarea 
cheltuielilor M.Ap.N. pe articolele şi alineatele clasificaţiei economice;  
13.O.M.Ap.N. nr. M-120/2014, pentru aprobarea normelor metodologice specifice privind 
organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în M.Ap.N., cu 
modificările şi completările ulterioare; 
14. O.M.Ap.N. nr. MS-150/2012, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în 
M.Ap.N.; 
15. Dispoziţia D.F.C. nr. 1002/2016, pentru implementarea unor instrumente de control 
intern/managerial în domeniul organizării activităţii de C.F.P.P. şi cel al organizării 
A.L.O.P.; 
16. Dispoziţia D.F.C. nr. 1113/2003, privind organizarea A.L.O.P., precum şi a evidenţei şi 
a raportării angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare 
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