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ANUNŢ 
U.M.02043 Brăila organizează examen de promovare 

 în treaptă profesională imediat superioară a unui personalului civil contractual 
 
 

          Postul pentru care se organizează examen: contabil treapta II  în cadrul compartimentului 
contabilitate, execuție bugetară, în treapta  imediat superioară de contabil  treapta I. 

 Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele:  
 � cerere de înscriere la examen adresată comandantului unităţii militare organizatoare; 
 � copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz∗;  
 � adeverinţă întocmită de structura de personal a unității cu privire în treapta profesională în care 
   este încadrat, din care să rezulte vechimea în funcția și treapta profesională din care persoana  
   urmează să promoveze.   

Condiții de participare:  
� vechime în treapta profesional din care promovează – de cel puţin 3 ani; 
� cel puţin trei calificative la evaluarea performanţelor profesionale individuale, iar cel puţin două dintre 
acestea să fie de ”foarte bine". 
         Modalitatea de desfăşurare a examenului: proba scrisă. 

Data până la care se poate depune cererea de participare: 19.09.2022, ora 1530. 
Tipul probei de examen, locul, data şi ora desfăşurării acesteia: 

          Probă scrisă : se desfășoară  la sediul U.M. 02043 Brăila, Calea Călăraşilor nr. 273, pe data de 
26.09.2022,  începând cu ora 1000; 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 27.09.2022 până la ora 1530, la sediul U.M. 
02043 Brăila, Calea Călăraşilor nr. 273 (avizierul unităţii)  şi pe pagina de internet a Bazei Logistice 
Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02043 Brăila, 
Calea Călăraşilor nr. 273, în data de 28.09.2022, până la ora 1530. 
         Persoană de contact: pcc Alexandru Nicoleta – secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, 
telefon 0239.684.638 interior 130. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02043 
Brăila, Calea Călăraşilor nr. 273 (avizierul unităţii)  şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale 
„Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 29.09.2022, până la ora 1530. 

Comunicare și afișare rezultate finale : se afişează la sediul U.M. 02043 Brăila, Calea Călăraşilor 
nr. 273 (avizierul unităţii)  şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”, 
www.bazanavala.ro, secţiunea anunţuri, în data de 30.09.2022, până la ora1530. 

Bibliografia de examen: 
1. Legea 82/1991-Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. O.G. 112/2000, - Pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a 

activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

3. O.M.F.P. nr. 1826/2003, pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea 
şi conducerea contabilităţii de gestiune, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. O.M.F.P. nr. 1917/2005,  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. O.M.Ap.N. nr. MS-150/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în M.Ap.N., 
cu modificările şi completările ulterioare; 

6. O.M.Ap.N. nr. M-8/1999, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și conducerea evidenței 
cantitativ valorice a bunurilor aflate în administrarea M.Ap.N.- la pace, cu modificările şi 
completările ulterioare.                                                              

                                                                                 


