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ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare  

a personalului civil  contractual în grad profesional superior 

economist gradul I  

în compartiment contabilitate, execuție bugetară și decontări  din financiar-contabil  

 din cadrul U.M. 02132 Constanţa 

 

 Postul pentru care se organizează examenul  de promovare: din „economist gradul II în 

compartiment contabilitate, execuție bugetară și decontări  din financiar-contabil” în „economist 

gradul I în compartiment contabilitate, execuție bugetară și decontări  din financiar-contabil” din 

cadrul U.M. 02132 Constanţa. 

 Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 

- raport de înscriere la examen adresată comandantului U.M. 02132 Constanţa; 

- adeverință întocmită de structura de personal cu privire la vechimea minimă de 3 ani în 

economist gradul II; 
- fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul; 

- fotocopie după fișa postului; 

 Data limită până la care se poate depune dosarul de concurs este: 12.12.2019, ora 15:30  la 

sediul U.M. 02132 Constanţa, strada  Sentinelei nr. 1, persoană de contact  Pcc Ciubotaru Nicoleta, 

telefon 0241.697.724, interior 116. 

 

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

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02132 Constanţa, strada  Sentinelei nr. 1, 

municipiul Constanţa, în data de 17.12.2019, orele 12:00-14:00. 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 18.12.2019, ora 15:30, la sediul U.M. 02132 

Constanţa, strada  Sentinelei nr. 1, municipiul Constanţa şi pe pagina de internet www.bazanavala.ro, 

secţiunea anunţuri. 

Eventualele contestaţii privind  rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02132 

Constanţa, strada  Sentinelei nr. 1, municipiul Constanţa, în data de 19.12.2019, până la ora 15:30, 

persoană de contact  Pcc Ciubotaru Nicoleta, telefon 0241.697.724, interior 116. 

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

02132 Constanţa, strada  Sentinelei nr. 1, municipiul Constanţa şi pe pagina de internet 

www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri în data de 20.12.2019, până la ora 15:30. 

Rezultatele finale ale  concursului se afişează la sediul U.M. 02132 Constanţa şi pe pagina 

de internet www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri în data de 23.12.2019, până la ora 15:30. 

 

BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN: 

1. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Norme 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; 

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IV 

și Titlul V); 

7. Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul I, II, III, IV, Anexa VI); 
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8. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor 

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

în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Ordonanța de urgență nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal; 

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

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

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

pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Legea nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr. 

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

legătură cu gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare; 

15. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiile de acordare 

a compensaţiei lunare pentru chirie a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate 

din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

16. Hotărârea nr. 384/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie 

cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

17. Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu 

modificările ulterioare; 

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

asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 

19. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

20. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

21. Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

22. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

23. Decret nr.209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale 

unităților socialiste; 

24. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român 

trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

25. Ordonanța de urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 

publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea 

unor termene. 

 

TEMATICA 
1. Finanţarea instituţiilor publice; 

2. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; 

3. Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

4. Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; 

5. Reguli privind operaţiunile de casă; 

6. Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Apărării 

Naţionale. Stabilirea și recuperarea pagubelor; 

7. Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu; 

8. Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în instituţiile publice; 
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9. Acordarea drepturilor de transport, a indemnizaţiilor de delegare, detaşare şi a altor drepturi, 

precum şi decontarea cheltuielilor de cazare pentru personalul din instituţiile publice; 

10. Acordarea şi încetarea dreptului la compensaţia lunară pentru chirie; 

11. Norme generale privind documentele financiar-contabile; 

12. Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. 

 

 

  


