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

civil contractual pe perioadi nedeterminatl de casier in compartimentul salarizare din
cadrul U.M. 02022 Constanta

Postul pentru care se organizeazd concursul este de casier in compartimenful salarizare din

cadrul U.M. 02022 ConstanJa.
principala cerintl a postului este: Efectuarea opera{iilor de incasiri qi pld{i; Jinerea corecti la

zi a evidenlei primare privind activitAtile de incasiri 9i plili prin casierie.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmltoarele:
- cerere de inscriere la concurs adresati comandantului U.M. 02022 Constanla se completeazi

odati cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document aare atestA identitatea, potrivit legii, dupiL caz;

- copia actului de stare civi16, daci este cazul;
- 

"opiile 
docu-.ntelor care si ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atest5 efectuarea unor

specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului;

- cazierul judiciar sau o declarajie pe propria rAspundere ci persoana care doreqte si candideze nu

are antecedente penale care si o facd incompatibili cu postul pentru care candideazi. Candidatul declarat

admis la selecJia dosarelor, care a depus la inscriere o declaraJie pe propria rispundere ca nu are

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

mai tirziu pind la data desliquririi primei probe a concursului;
- adeverinla medicala (gtampilatd de unitatea emitentA) care sA ateste starea de senetate

corespunzatoare eliberati cu cel mult 6 luni anterior derulirii concursului de citre medicul de familie al

candidatului sau de cAtre unitlJile sanitare abilitate. Adeverinta care ateste starea de sanetate conline in

clar numirul. data gi numele emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul

SAn[t6rii;
- curriculum vitae - model european;
- acordul scris al persoanei care doregte si candideze privind verificarea in vederea oblinerii

autorizaJiei de acces la informa[ii clasificate - se completeazi odati cu depunerea dosarului;
- dosar de plastic cu gind.

Documentele privind identitatea. studiile. cursurile sau specializirile vor fi prezentote si in
oriqinal in vederea verificlrii conformititii cooiilor cu acestea.

Data limiti pAni 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

Constanta, persoana de contact, secretar, P.c.c. Chifan Gabriela, telefon 0241/655650 sau 02411655651,

int. 121,239 sau 258.

Condifiile generale pentru ocuparea postului sunt:

- are cetalenia romand, cetiJenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparJinind Spaliului Economic European qi domiciliul in RomAnia;
- cunoa$te limba romAni, scris $i vorbit;
- are v6rsta minima reglementati de prevederile legale;
- are capacitate deplinl de exerciliu;
- are o stare de senatate corespunzitoare postului pentru care candideazi, atestati pe baza

adeverin{ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitAtile sanitare abilitate;
- indeplinegte condiliile de studii ii, dupA caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit

cerintelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnati definitiv pentru s[virqirea unei infracJiuni contra umaniteii, contra statului

ori contra autoritAtii, de serviciu sau in leg[tur6 cu serviciul, care impiedici iniiptuirea justiliei, de fals ori

a unor fapte de corupjie sau a unei infrac{iuni siv6rqite cu intenJie, care ar face-o incompatibili cu

exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea.
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Condifiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

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

- minim 3 (trei) ani vechime in domeniul economic/financiar-contabil.
- Stare de sanAtate corespunzitoare, atestati pe baza adeverinfei medicale eliberatd de medicul de

familie sau de unititile sanitare abilitate;
- Cunoitinte de operare pe calculator (utilizarea pachetului Microsoft Office);
- Rezistenti la efort fizic gi psihic;
- Abilitate de comunicare, lucru in echip6, capacitate de analizd gi sintezi, integritate morale,

respectarea restricliilor impuse de specificul institufiei militare.

Rezultatul selec(iei dosarelor de concurs se afigeazi la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr.
99, localitatea constanla gi pe pagina de intemet, www.bazanavala.ro, secliunea anunJuri, in data de
03.09.2021, ora 15.00.

Eventuale contestafii privind rezultatul selecfiei dosarelor de concurs se depun la sediul
U.M.02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanta, in data de 06.09.2021, in intervalul orar 08.00 -
15.00; persoana de contact, secretar, P.c.c. Chifan Gabriela, telefon 02411655650 sau 0241/655651, int.
121,239 sau 258.

Rezultatul solulionirii contestafiilor cu privire la selecfia dosarelor de concurs se afigeazd la
sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanta qi pe pagina de intemet,
www.bazanavala.ro, sectiunea anunluri, in data de 07.09.2021, p6ni la ora 15.00.

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

1. Proba scrisi: se desliqoari la sediul U.M.02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanta in
data de 30.09.2021, incepdnd cu ora 12.00;

Rezultatul Ia proba scrisi se afiqeazi in data de 01.10.2021, p6nd la ora 15.00, la sediul U.M.
02022, str. Fulgerului m. 99, localitatea constanta 9i pe pagina de intemet, www.bazanavala.ro, secliunea
anunfuri;

Eventuale contestafii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02022, slr.
Fulgerului nr. 99, localitatea Constanta, in data de 04.10.2021, in intervalul orar 08.00-15.00; persoana de
contact, secretar, P.c.c. Chifan Gabriela, telefon 0241/655650 sau 02411655651, int. 121,239 sau 258.

Rezultatul solufionlrii contestafiilor cu privire Ia proba scrisi se afiqeazd la sediul U.M. 02022,
str. Fulgerului nr. 99, localitatea constanla gi pe pagina de internet, www.bazanavala.ro, sectiunea
anunjuri, in data de 05.10.2021, pAnn Ia ora 15.00.

2' Interviul: se desldgoard la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99, localitatea Constanla, in
data de 06.10.2021, incepAnd cu ora 12.00;

Rezultotul la interviu se afigeazd in data de 07.10.2021, p6nd Ia ora 15.00, la sediul tJ.M.02022,
str. Fulgerului nr.99, localitatea Constanla qi pe pagina de intemet, www.bazanavala.ro, secliunea
anunfuri;

Eventuale contestafii privind rezultatul interviului se depun la sediul lJ.M. 02022, str.
Fulgerului nr. 99, localitatea Constanta, in data de 08.10.2021 , in intervalul orar 08.00-15.00; persoana de
contact, secretar, P.c.c. Chifan Gabriela, telefon 0241/655650 sau 02411655651, int. 121,239 sau 258.

Rezultatul solutionirii contesta(iilor cu privire la interaiu se afigeazd,la sediul U.M. 02022, str.
Fulgerului nr. 99, localitatea Constanta gi pe pagina de intemet, www.bazanavala.ro, secliunea anunfuri,
in data de 11.10.2021, pini la ora 15.00.

Rezultatele finale ale concursului se afiqeazi la sediul U.M. 02022, str. Fulgerului nr. 99,
localitatea Constanta 9i pe pagina de intemet, www.bazanavala.ro, secliunea anunluri, in data de
12.10.2021, ora 15.00.

Tematica de concurs:
I . Gestionarea mijloacelor bdneqti qi a altor valori de cdtre casier;
2. Efectuaarea incasirilor de cAtre casier;
3. Evidenla qi pdstrarea numerarului;
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Documente care atestA mijloacele bdneqti Ei decontirile;
Angajarea gestionarilor, constituirea de garanlii 9i rEspunderea acestora, predarea-

primirea gestiunilor qi gestionarea bunurilor.
Regulamentul operaliilor de casa:

RAspunderea materialS a militarilor;
Norme generale privind documentele justificative gi financiar-contabile

Bibliografia de concurs:
l. Legeanr. 8211991 din 24 decembrie 1991 republicati Legea contabilitalii;
2. Lege Nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind arrgajarea gestionarilor, constituirea de

garantii 9i rispunderea in legdtura cu gestionarea bunurilor organizaliilor socialiste;

3. DECRET Nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaliilor de casl
ale unitalilor socialiste;

4. Ordinul 1235 I 2OO3 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanlei de

Urgenlh a Guvemului t. 14612002 privind formarea qi utilizarea resurselor derulate prin

trezoreria stafului;
5. Ordonanlei de Urgenld a Guvemului nr. 14612002 privind formarea Ei utilizarea

resurselor derulate prin trezoreria statului, republicat6;

6. ORDONANJA nr 121 din 28 august 1998 privind rlspunderea materialS a militarilor;
7. Ordinul nr. 2634 l20l 5 privind documentele fi nanciar-contabile;

8. Ordinul nr. M.25 din 25 februarie 2012 pentru aprobarea Instructiunilor privind funcliile
de gestionar, constituirea de garanlii, rdspunderea gestionarilor, predarea-primirea

gestiunilor gi gestionarea bunurilor in Ministerul Apdrdrii Nationale;

9. Legea nr. 346121.07 .2006 privind organizarea 9i funclionarea Ministerului Apdririi
10. Principalele drepturi, obligalii specifice qi interdictii aplicabile personalului civil

contractual in Ministerul Apirlrii Nationale, sursa: https://dmru.mapn.rolpages lview/97;

NOTE:
l. Eventualele contestalii se pot depune duptr seleclia dosarelor de concurs gi dupl fiecare prob[ in

parte. Rezullatul linal al concursului nu se contesti.
2. Prevederile actelor normative cuprinse in bibliografie se studiazi cu modificirile 9i completdrile

ulterioare, dupl caz.

4.

5.

6.
7.

8.
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