
ANUNT
privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de execu(ie de personal

civil contiactual pe perioadl nedeterminati de contabil treapta I in compartimentul
fiscalitate din cadrul U.M. 02022 Constanta

Postul pentru care se organizeaza concursul este de contabil treapta I in compartimentul

fiscalitate din cadrul U.M. 02022 Constanfa.
principala cerinli a postului este: Cunoatterea qi aplicarea prevederilor normative privind

conrabilitatea instituliiloi pubiice cu utilizarea planului de conturi pentru instituliile publice 9i

instrucliunile de aplicare a acestuia.' 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmitoarele:

- cerere de inscriere li concurs adresat6 comandantului U.M. 02022 Constanla se completeazA

odat6 cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupi caz;

- copia actului de stare civili, daci este cazul;
- 

"opiil" 
do"u."ntelor care si ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care ateste efectuarea unor

specializiri, precum gi copiile documentelor care atestS indeplinirea condiliilor specifice ale postului;' 
- cazierul judiciar sau o declaraJie pe propria r[spundere ce persoana care doreqte s[ candideze nu

are antecedente penale care si o faci incompatibilI cu postul pentru care candideazi. Candidatul declarat

admis la seleclia dosarelor, care a depus la inscriere o declara{ie pe propria rispundere ci nu are

antecedente penale, are obligaJia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel

mai tirziu pdni la data desfhqur[rii primei probe a concursului;
- adiverinla medicali (gtampilatd de unitatea emitente) care sd ateste starea de sAnAtate

corespunzAtoare eliberati cu cel muit 6 luni anterior derulirii concursului de citre medicul de familie al

candidatului sau de cAtre unitelile sanitare abilitate. Adeverinla care atest5 starea de senetate conline in

clar numdrul, data qi numele emitentului 9i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul

banamlll;
- curriculum vitae - model european;
- acordul scris al persoanei care doregte si candideze privind verificarea in vederea oblinerii

autorizaliei de acces la informaiii clasificate - se completeazi odati cu depunerea dosarului;

- dosar de plastic cu qini.
Documentele privind identitatea. studiile. cursurile sau soecializirile vor fi nrezentote si in

orisinal in vederea verificirii conformitltii copiilor cu acestea.

Data limitl pini la care se pot depune dosarele de concurs este: 31.08.2021, ora 15'30'

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

Constanla, persoana de contact, secretar, P.c.c. Chifan Gabriela, telefon 02411655650 sau 0241/655651,

int. 121,239 sau 258.

Condifiile generale pentru ocuparea postului sunt:

- are cetejenia romena, cetetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparfinind SpaJiului Economic European gi domiciliul in RomAnia;

- cunoaSte limba romdni, scris gi vorbit;
- are virsta minimA reglementati de prevederile legale;
- are capacitate deplini de exerciliu;
- are o stare de sAnatate corespunzetoare postului pentru care candideaza, atestatA pe baza

adeverin{ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unititrile sanitare abilitate;
- indeplinegte condiJiile de studii qi, dupi caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit

cerinlelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnata definitiv pentru sivirgirea unei infracliuni contra umanititii, contra statului

ori contra autoritalii, de serviciu sau in leglturi cu serviciul, care impiedicl inliptuirea justiliei, de fals ori
a unor fapte de coruplie sau a unei infracJiuni sivirqite cu intenJie, care ar face-o incompatibill cu

exercitarea func1iei, cu exceptia situaliei in care a intervenit reabilitarea.
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Condijiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

- Studii liceale cu diplomd de bacalaureat, profil economic sau studii liceale cu diplomi de
bacalaureat in orice domeniu urmat de absolvirea unui curs de perfectionareispecializare in
domeniul economic/fi nanciar-contabil ;

- minim 3 (trei) ani 9i 6 (qase) luni vechime in domeniul economic/financiar-contabil.
- Stare de sanatate corespunzatoare, atestate pe baza adeverinlei medicale eliberati de medicul de

familie sau de unitdlile sanitare abilitate;
- Cunogtinle de operare pe calculator (utilizarea pachetului Microsoft Office);
- Rezistenla la efort fizic ai psihic;
- Abilitate de comunicare, lucru in echip6, capacitate de analizA gi sintezi, integritate moral6,

respectarea restricliilor impuse de specificul institutriei militare.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afigeazi la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr.
99, localitatea Constanla gi pe pagina de intemet, www.bazanavala.ro, sectiunea anunturi, in data de
03.09.2021. ora 15.00.

Eventuale contestalii privind rezultatul selecfiei dosarelor de concurs se depun la sediul
U.M.02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanfa, in data de 06.09.2021, in intervalul orar 08.00 -
15.00; persoana de contact, secretar, P.c.c. Chifan Gabriela, telefon 0241/655650 sau 0241/655651, int.
l2l . 239 sau 258 .

Rezultatul solufionirii contestatiilor cu privire la selecfia dosarelor de concurs se afigeazd la
sediul U.M. 02022, sfr. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanta gi pe pagina de intemet,
www.bazanavala.ro, secliunea anunluri. in data de 07.09.2021, pAni la ora 15.00.

Tipul probelor de concurs, locul, data gi ora desfXguririi acestora:

1. Proba scrisi: se desliqoard la sediul U.M.02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanta in
data de 22.09.2021, incepind cu ora 12.00;

Rezultatul la proba scrisi se afigeazi in data de 23.09.2021, p6nd la ora 15.00, la sediul U.M.
02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanfa qi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, sectiunea
anunturi;

Eventuale contestafii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02022, stt.
Fulgerului nr. 99, localitatea Constanta, in data de 24.09.2021, in intervalul orar 08.00-15.00; persoana de
contact, secretar, P.c.c. Chifan Gabriela, telefon 0241 1655650 satt,02411655651, int. 121,239 sau 258.

Rezultatul solufionlrii contestafiilor cu privire la proba scrisl se afiqeazi la sediul U.M. 02022,
str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constantra gi pe pagina de intemet, www.bazanavala.ro, sectiunea
anunluri, in data de 27.09.2021, pdnd la ora 15.00.

2. Interviul: se desfiqoarE [a sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constan{a, in
data de 28.09.2021, incepind cu ora 12.00;

Rezultatul la interviu se afigeazi in data de 29.09.2021, pini la ora 15.00, la sediul U.M.02022,
str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanla gi pe pagina de intemet, www.bazanavala.ro, secJiunea
anun(uri;

Oventuale contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02022, str.
Fulgerului nr. 99, localitatea Constanla, in data de 30.09.2021, in intervalul orar 08.00-15.00; persoana de
contact, secretar, P.c.c. Chifan Gabriela, telefon 0241/655650 sau 0241 1655651, int. 121,239 sau 258.

Rezultatul solujionirii contestafiilor cu privire la interviu se afigeazd la sediul U.M. 02022, str-
Fulgerului ru'. 99, localitatea Constanla gi pe pagina de intemet, www.bazanavala.ro, sectiunea anunjuri,
in data de 01.10.2021, p6ni la ora 15.00.

Rezultatele finale ale concursului se afigeazi la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99,
localitatea Constanta gi pe pagina de intemet, www.bazanavala.ro, secJiunea anun{uri, in data de
04.10.2021, ora 15.00.

Tematica de concurs:
l. Organizarea gi conducerii contabilitlJii. Registrele de contabilitate/Situa{ii

fi nanciareiContabilitatea instituliilor publice;
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2. Principii qi reguli bugetare, formarea, administrarea, angajarea 9i utilizarea fondurilor
publice, precum qi responsabilitilile institutiilor publice implicate in procesul bugetar;

3. Norme metodologice privind intocmirea gi depunerea situaliilor financiare ale instituliilor
publice
Rlspunderea materiald a militarilor;
Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea 9i plata cheltuielilor
instituliilor publice, precum gi organizarea, evidenla qi raportarea angajamentelor

bugetare 9i legale;
6. Norme metodologice privind organizarea qi conducerea contabilitalii instituliilor publice,

Planul de conturi pentru instituliile publice gi instruc{iunile de aplicare a acesluia;

7. Norme privind organizarea qi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,

datoriilor qi capitalurilor proprii:
8. Norme generale de intocmire gi utilizare a documentelor financiar-contabile;
9. Norme generale privind documentele justificative qi financiar-contabile.
10. Fiscalitate: Titlul IV Impozitul pe venit, Titlul V Contributii sociale obligatorii, Titlul VII

Taxa pe valoarea addugat[

Bibliografia de concurs:
l. Legea 22112015 privind Codul Fiscal;
2. Legea207l2015 privind Codul de procedurd fiscalb;
3. Legea nr. 8211991 dirr 24 decembrie 1991 republicatd Legea contabilitAtii;
4. Lege nr.50012002 din l1 iulie 2002 privind finanlele publice;

5. ORDONANJA nr l2t din 28 august 1998 privind rdspunderea materiald a militarilor;
6. Ordinul nr. '1792 din 24 decembie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind angajarea, lichidarea, ordonanlarea 9i plata cheltuielilor instituliilor publice,

precum gi organizarea, eviden{a gi raportarea angajamentelor bugetare 9i legale;

7. Ordinul nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea gi conducerea contabilitdJii instituliilor publice, Planul de conturi
pen1ru institu{iile publice gi instructiunile de aplicare a acestuia;

8. Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea qi

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor propriil
9. Ordinul nr.2O2l din 17 decembrie 2013 pentru modificarea gi completarea Normelor

metodologice privind organizarea qi conducerea contabilit5lii instituliilor publice, Planul

de conturi pentru instituliile publice qi instrucliunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1 .917120051.

I 0. Ordinul m. 26341201 5 privind documentele financiar-contabile;
I 1. Legea nr. 346121.07 .2006 privind organizarea qi funclionarea Ministerului Apdrdrii
12. Principalele drepturi, obtigalii specifice 9i interdiclii aplicabile personalului civil

contractual in Ministerul Apirdrii Nationale, sursa: https://dmru.map n.ro/pages/view/97l'

NOTE:
1. Eventualele contestalii se pot depune dupd selec{ia dosarelor de concurs qi dupd fiecare probi in

parte. Rezultatul final al concursului nu se contestl.
2. Prevederile actelor normative cuprinse in bibliografie se studiazd cu modificirile gi completdrile

ulterioare, dupi caz.

4.
5.
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