
 

 

 

 

ANUNŢ 
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de personal 

civil contractual pe perioadă nedeterminată de contabil treapta I în biroul contabilitate, 

execuţie bugetară şi decontări din cadrul U.M. 02022 Constanţa 
 

              Postul pentru care se organizează concursul este de contabil treapta I în biroul contabilitate, 

execuţie bugetară şi decontări din cadrul U.M. 02022 Constanţa. 

   Principala cerinţă a postului este: Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor normative privind 

contabilitatea instituţiilor publice cu utilizarea planului de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02022 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; 

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea  unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 

- cazierul 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 vor fi prezentate şi în 

original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 30.08.2019, ora 15.30. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea 

Constanţa, persoana de contact, secretar, P.c.c. VÂLSAN Valentina, telefon 0241/655650 sau 

0241/655651, int. 121 sau 258.   

 

 Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt: 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exerciţiu; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

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

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

- nu a 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. Studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 

2. Curs de perfecţionare/specializare în domeniul economic/financiar-contabil; 

3. Minim 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni vechime în domeniul economic/financiar-contabil; 

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

medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

5. Cunoştinţe de operare pe calculator (utilizarea pachetului Microsoft Office); 

6. Rezistenţă la efort fizic şi psihic; 

7. Abilitate de comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, integritate 

morală, respectarea restricţiilor impuse de specificul instituţiei militare. 

 

    Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 

99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 

04.09.2019, ora 15.00. 

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

U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, în data de 05.09.2019, în intervalul orar 08.00 - 

15.00; persoana de contact, secretar, P.c.c. VÂLSAN Valentina, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, 

int. 121 sau 258.   

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

la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, 

www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 06.09.2019, până la ora 15.00. 

 

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

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa în 

data de 25.09.2019, începând cu ora 12.00; 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 26.09.2019, până la ora 15.00, la sediul U.M. 

02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, în data de 27.09.2019, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana de 

contact, secretar,  P.c.c. VÂLSAN Valentina, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 121 sau 258.. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02022, 

str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri, în data de 30.09.2019, până la ora 15.00. 

 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, în 

data de 01.10.2019, începând cu ora 12.00; 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 02.10.2019, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02022, 

str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea 

anunţuri; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa, în data de 03.10.2019, în intervalul orar 08.00-15.00; persoana de 

contact, secretar, P.c.c. VÂLSAN Valentina, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int. 121 sau 258. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02022, str. 

Fulgerului nr. 99, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, 

în data de 04.10.2019, până la ora 15.00. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, 

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

07.10.2019, ora 15.00.  

 

Tematica de concurs: 

 Organizarea şi conducerea contabilităţii. Registrele de contabilitate/Situaţii 

financiare/Contabilitatea instituţiilor publice; 

 Principii şi reguli bugetare, formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, 

precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar; 

 Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea acestora; 

 Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţilor publice; 
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 Regulamentul operaţiilor de casă; 

 Procedurile de transmitere fără plată şi devalorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice; 

 Răspunderea materială a militarilor; 

 Controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv; 

 Reevaloarea şi amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

 Formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului; 

 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului; 

 Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 

legale; 

 Normele metodologice privind utilizarea şi completarea orinului de plată pentru trezoreria 

statului; 

 Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţilor publice, Planul 

de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestora; 

 Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniu instituţiilor publice; 

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

şi capitalurilor proprii; 

 Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiare-contabile; 

 Instrucţiunile privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, 

predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în M.Ap.N.; 

 Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor şi angajatorilor. Răspunderea disciplinară şi patrimonială; 

 Cadrul legal privind impozitele taxele şi contribuţiile sociale obligatorii. 

 

Bibliografia de concurs: 

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

nr. 454 din 18.06.2008;  

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

României nr. 597 din 13.08.2002; 

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

răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste; 

4. Decretul nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 

socialiste; 

5. Hotărârea nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice; 

6. Ordonanţa nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor; 

7. Ordonanţa nr. 119 din 31 august 1999 Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv; 

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

patrimoniul instituţiilor publice; 

9. Ordonanţa de Urgenţă nr. 146/2002 din 31 octombrie 2002  privind formarea şi utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului; 

10. Hotărârea   nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 

duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe 

11. Ordinul nr. 1235/2003 din 19 septembrie 2003pentru 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; 

12. 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; 

13. 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; 

14. Ordinul nr. 923/2014 din 11 iulie 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; 



15. 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; 

16. 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; 

17. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 

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

19. Ordinul nr. 246/2005 din 04 martie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea 

şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu 

electronic (OPME); 

20. Ordinul nr. M.25 din 25 februarie 2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, 

constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea 

bunurilor în M.Ap.N.; 

21. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (TITLUL IV: 

Capitolul I, III, VI şi XI; TITLUL V: Capitolul II-V) 

22. Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicată 

în Monitorul Oficial al României nr. 345 din 18.05.2011;  

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

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

 
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. 
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