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ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere  

de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de contabil şef, grad I,  

în microstructura financiar-contabil din U.M. 02043 Brăila 

 

 

 
 

   Unitatea Militară 02043 Brăila, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de 

conducere de personal civil contractual, perioadă nedeterminată, de contabil şef, grad I, în 

microstructura Financiar-contabil la Unitatea Militară 02043 Brăila, prevăzut cu studii superioare, 

licență. 

  Principalele cerințe ale postului : organizarea, îndrumarea, conducerea și răspunderea pentru 

desfășurarea în mod eficient a activităților financiar-contabile a unității, în conformitate cu dispozițiile 

legale în vigoare. 

  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;  

 curriculum vitae – model european;  

 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; 

 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  de studii și ale documentelor care atestă efectuarea  unor specializări, care 

atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 

 carnetul de muncă si/sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau 

specialitatea studiilor; 

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

 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. 

 

   Perioada în care se pot depune dosarele de concurs este: 20.09.2021 - 01.10.2021, inclusiv, în 

intervalul orar 08
00

-15
00

. 

   Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02043 Brăila, Calea Călărașilor nr. 273, localitatea 

Brăila, persoana de contact - secretar, p.c.c Alexandru Nicoleta, telefon 0239/68.46.38, interior 130.  
 

               Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt: 

 deținerea cetăţeniei română,  a cetăţeniei a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

 vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 deținerea capacității depline de exerciţiu; 
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 deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

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

 persoana care dorește să candideze trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

 persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi 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 studiilor superioare economice cu diplomă de licenţă;  

2. Certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în Sistemul European de Conturi (pot participa 

și persoanele care nu deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul 

Sistemului European de Conturi cu obligaţia dobândirii acestuia, în termen de 6 luni de la 

încetarea stării de urgenţă sau, după caz, a stării de alertă,în conformitate cu prevederile 

Ordonanței de urgență nr. 188 din 28.10.2020, privind unele măsuri temporare necesare pentru 

exercitarea funcției de conducător al compartimentului Financiar-contabil din administrația 

publică centrală, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Persoana declarata „ADMIS" la concurs, să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi 

avizare a datelor cu caracter personal pentru eliberarea autorizației de acces la informații 

clasificate nivel „Secret". 

4. Minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite; 

5. Stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de 

familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. Cunoştinţe privind lucrul cu tehnica de calcul, utilizare software de specialitate,  utilizarea 

pachetului Microsoft Office-nivel bun; 

7. Capacitate de analiză şi sinteză, cu efort intelectual major, capacitatea de a se concentra pe 

realizarea mai multor sarcini în acelaşi timp, abilitate de comunicare, lucru în echipă, integritate 

morală, respectarea restricţiilor impuse de specificul instituţiei militare, ordine, responsabilitate, 

corectitudine şi seriozitate rezistență la stres; 

8. Capacitate managerială, demonstrată printr-o scrisoare de recomandare/caracterizare/similar, 

eliberată de angajatorul/angajatorii anteriori. 

 

Selecția dosarelor de concurs se desfăşoară la sediul U.M. 02043 Brăila, Calea Călărașilor 

nr. 273, în zilele de 04.10.2021 și 05.10.2021, între orele  08
00

-15
00

. 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afișează la sediul U.M. 02043 Brăila, Calea 

Călărașilor nr. 273, localitatea Brăila şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri, în data de 06.10.2021, până la ora 15
00

. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul 

U.M. 02043 Brăila, Calea Călărașilor nr. 273, localitatea Brăila, în data de 07.10.2021, în 

intervalul orar 08
00

 - 15
00

, persoana de contact - secretar, pcc Alexandru Nicoleta, telefon 

0239/68.46.38, interior 130.  

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afișează la sediul U.M. 02043 Brăila, Calea Călărașilor nr. 273, localitatea Brăila şi pe pagina de 

internet, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 08.10.2021, până la ora 15
00

. 

 

 

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

 

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02043 Brăila, Calea Călărașilor nr. 273, 

localitatea Brăila, în data de 11.10.2021, începând cu ora 12
30.

 

    Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 12.10.2021, până la ora 15
00

, la sediul  

U.M. 02043 Brăila, Calea Călărașilor nr. 273, localitatea Brăila şi pe pagina de internet, 

http://www.bazanavala.ro/
http://www.navy.ro/
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www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri. 

    Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02043 

Brăila, Calea Călărașilor nr. 273, localitatea Brăila, în data de 13.10.2021, în intervalul orar 08
00

 - 

15
00

, persoana de contact - secretar, pcc Alexandru Nicoleta, telefon 0239/68.46.38, interior 130.  

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

02043 Brăila, Calea Călărașilor nr. 273, localitatea Brăila şi pe pagina de internet, 

www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 14.10.2021, până la ora 15
00

. 

 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02043 Brăila, Calea Călărașilor nr. 273, localitatea Brăila, 

în data de 15.10.2021, începând cu ora 12
30

; 

    Rezultatul la interviu se afişează în data de 18.10.2021, până la ora 15
00

, sediul  U.M. 02043 

Brăila, Calea Călărașilor nr. 273, localitatea Brăila şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri; 

    Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02043 Brăila, Calea 

Călărașilor nr. 273, localitatea Brăila, în data de 19.10.2021, în intervalul orar 08
00

 - 15
00

, persoana de 

contact - secretar, pcc Alexandru Nicoleta, telefon 0239/68.46.38, interior 130.  

    Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la U.M. 02043 Brăila, 

Calea Călărașilor nr. 273, localitatea Brăila şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri, în data de 20.10.2021,  până la ora 15
00

. 

    Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02043 Brăila, Calea Călărașilor nr. 

273, localitatea Brăila şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 

21.10.2021, până la  ora 15
00

. 

 

 

 Tematica de concurs: 

1. Finanţarea instituţiilor publice. Principii, reguli şi responsabilităţi. Procesul bugetar. Execuţia bugetară. 

2. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

3. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi general pentru 

instituţiile publice. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare.  

4. Dispoziţii generale prevăzute în legea contabilităţii. Registrele de contabilitate.  

5. Fiscalitate. Principii generale, impozitul pe venit, contribuţii sociale, declaraţii obligatorii. 

6. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

7. Verificarea, monitorizarea, raportarea şi controlul situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi 

bugetelor instituţiilor publice. Sistemul Forexebug;  

8. Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale; 

9. Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor şi angajatorilor. Răspunderea disciplinară şi materială; 

10. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;  

11. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile (aspecte generale, 

reconstituirea documentelor contabile sustrase sau distruse, păstrarea şi arhivarea registrelor de 

contabilitate şi a celorlalte documente financiar-contabile, registrele de contabilitate, formele de 

înregistrare în contabilitate); 

12. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii; 

13. Pensionarea personalului militar: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată 

parţială, pensia de invaliditate, pensia de urmaş.   

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.navy.ro/
http://www.navy.ro/
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Bibliografia de concurs: 

1. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 597 din 13.08.2002; 

2. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (capitolul I, 

II, III, IV, anexa VI), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 492 din 28.06.2017; 

3. Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 republicată în Monitorul Oficial al României 

nr. 454 din 18.06.2008;  

4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlurile IV şi V, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 688 din 10.09.2015; 

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

legătură cu gestionarea bunurilor materiale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 

18.11.1969; 

6. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României 

nr. 556 din 27.07.2015; 

7. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii, republicată in Monitorul Oficial nr.345 din 

18.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 242 din 31.05.1999; 

9. Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 328 din 29.08.1998; 

10. Ordonanţa nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice, în Monitorul Oficial al României nr. 624 din 31.08.2003; 

11. Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 31 august 1999, republicată, privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 799 

din 12.11.2003; 

12. Hotărârea Guvernului României nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Legii nr. 15 din 

24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată 

în Monitorul Oficial al României nr. 4 din 08.01.1998; 

13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice; 

14. Ordinul ministrului finanţelor publice 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; 

15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul 

de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri 

aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 

Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 307 din 21.04.2016; 

17. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

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

19. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923 din 11 iulie 2014, republicat, 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, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 28 din 15.01.2016; 

20. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 120  din 19 noiembrie 2014, pentru aprobarea 

Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv 

propriu în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 876 din 

03.12.2014; 

21. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92 din 16 septembrie 2013, pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea 
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bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul 

Oficial al României nr. 609 din 01.10.2013; 

22. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2909 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, publicat în Monitorul 

Oficial al României nr. 19 din 09.01.2017; 

23. Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile personalului civil contractual în 

Ministerul Apărării Naţionale, sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97. 

  
NOTE: 

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

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

Rezultatul final al concursului nu se contestă.  

  

 

 

 

https://dmru.mapn.ro/pages/view/97

