
 

A N U N Ţ 
privind organizarea examenului de promovare a unui personal civil contractual, Economist  

gr.I, în gradul următor, Economist specialist gr.I A, la Salarizare și fiscalitate de la Compartiment 

Financiar contabil din U.M.02013 (proba scrisă) 

 
Postul pentru care se organizează examen este Economist specialist IA la Salarizare și Fiscalitate 

de la Compartiment Financiar contabil din cadrul U.M. 02013 Mangalia. 

 

Principalele cerinţe ale postului sunt aplicarea procedurilor de lucru în domeniul acordării 

drepturilor bănești personalului militar și civil, specifice Ministerului Apărării Naţionale. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele: 

 � cerere de înscriere la examen adresată comandantului/şefului unităţii militare organizatoare - se 

completează odată cu depunerea dosarului;  

� copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor; 

� adeverință care atestă vechimea în funcția și gradul sau treapta profesională în care este încadrat 

candidatul, din care să rezulte o vechime de minim 3 ani; 

� fișa postului persoanei care participă la examen;  

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 18.11.2022, ora 15:00. 

Dosarele de examen se depun la sediul U.M. 02013 Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.57, 

localitatea Mangalia, persoană de contact pcc. Dan Mariana, secretar, telefon 0241 75 13 58/230.  

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:  

1. Să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în funcția și gradul în care este încadrat; 

Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02013 Mangalia din Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 57, în 

data de 24.11.2022, între orele 13:00-14:00; 

Rezultatul de la proba scrisă se afişează în data de 25.11.2022 la sediul U.M. 02013 Mangalia, 

Bld. 1 Decembrie 1918, nr.57 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. 02013 Mangalia, 

strada 1 Decembrie 1918, nr.57, în data de 28.02.2022, până la ora 12.00; persoană de contact: pcc. Dan 

Mariana, secretar, telefon 02141 75 13 58/230.  

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02013 

Mangalia, strada 1 Decembrie 1918, nr.57 şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”,  

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02013 Mangalia, strada 1 Decembrie 

1918, nr.57 şi pe pagina de internet a Bazei Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea 
anunţuri, în data de 29.11.2022. 

 

Tematica de concurs şi Bibliografia de concurs: 
Tematica de concurs: 

1. Finanţarea instituţiilor publice. Principii, reguli şi responsabilităţi. Procesul bugetar. Execuţia 

bugetară. 

2. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

3. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi general pentru 

instituţiile publice. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare.  

4. Dispoziţii generale prevăzute în legea contabilităţii. Registrele de contabilitate.  

5. Fiscalitate. Principii generale, impozitul pe venit, constribuţii sociale, declaraţii obligatorii. 

6. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

7. Verificarea, monitorizarea, raportarea şi controlul situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi 

bugetelor instituţiilor publice. Sistemul Forexebug;  

8. Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale; 

9. Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor şi angajatorilor. Răspunderea disciplinară şi materială; 

10. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;  



11. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile (aspecte generale, 

reconstituirea documentelor contabile sustrase sau distruse, păstrarea şi arhivarea registrelor de 

contabilitate şi a celorlaltor documente finaciar-contabile, registrele de contabilitate, formele de 

înregistrare în contabilitate); 

12. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii; 

13. Pensionarea personalului militar: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată 

parţială, pensia de invaliditate, pensia de urmaş.   
Bibliografia de concurs: 

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

României nr. 597 din 13.08.2002; 

2. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (capitolul I, II, 

III, IV, anexa VI), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 492 din 28.06.2017; 

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

454 din 18.06.2008;  

4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlurile IV şi V, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 688 din 10.09.2015; 

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

legătură cu gestionarea bunurilor materiale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 

18.11.1969; 

6. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

556 din 27.07.2015; 

7. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii, republicată in Monitorul Oficial nr.345 din 

18.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 242 din 31.05.1999; 

9. Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 328 din 29.08.1998; 

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

patrimoniul instituţiilor publice, în Monitorul Oficial al României nr. 624 din 31.08.2003; 

11. Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 31 august 1999, republicată, privind controlul intern/managerial 

şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 799 din 12.11.2003; 

12. Hotărârea Guvernului României nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Legii nr. 15 din 

24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4 din 08.01.1998; 

13. 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; 

14. 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; 

15. 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; 

16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri 

aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare 

– Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 307 din 21.04.2016; 

17. 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; 

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

19. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923 din 11 iulie 2014, republicat, 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, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 28 din 15.01.2016; 

20. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 120  din 19 noiembrie 2014, pentru aprobarea 

Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv 



propriu în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 876 din 

03.12.2014; 

21. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92 din 16 septembrie 2013, pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea 

bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr. 609 din 01.10.2013; 

22. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2909 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de 

către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 19 din 09.01.2017; 

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

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

NOTE: 
Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările 

ulterioare, după caz. 

Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în 

parte.  

Rezultatul final al examenului nu se contestă.  


