ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01969
- Câmpia Turzii -

ANUNŢ
Unitatea Militară 01969 cu sediul în strada Aerodromului, nr.1, comuna Luna, judeţ Cluj
organizează examen pentru promovare în grad/treaptă profesional(e) imediat superior/superioare,
astfel:
Postul pentru care se organizează examenul: Economist gr.II, birou contabilitate,
financiar-contabil, structuri de sprijin decizional.
Participant la examen: P.c.c. NEDELCU Grigore JEANINA-GABRIELA
Data şi ora susţinerii examenului: 20.04.2018 ora 11.00
Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă
Tematica: 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991 ( cu completările ulterioare);
2. Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Cap.III Modificarea contractului individual de muncă;
- Cap. IV Suspendarea contractului individual de muncă;
- Cap. V, Secţiunea 1 Încetarea de drept a contractului individual de
muncă.
3. Regulamentul de aplicare a legii contabilităţii;
4. Instrucţiuni privind organizarea şi conducerea a evidenţei cantitativ - valorice a bunurilor
aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale ( M8/1999);
5. Legea 500/11.07.2002 privind finanţele publice,
6. Ordinul M.S. 150/18.12.2012 Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Ministerul Apărării;
7. Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei publice,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
Bibliografie: 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991 ( cu completările ulterioare);
2. Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
3. Regulamentul de aplicare a legii contabilităţii;
4. Instrucţiuni privind organizarea şi conducerea a evidenţei cantitativ - valorice a bunurilor
aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale ( M8/1999);
5. Legea 500/11.07.2002 privind finanţele publice,
6. Ordinul M.S. 150/18.12.2012 Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Ministerul Apărării;
7. Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei publice,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
Data până la care se depune cererea de participare la examen: 13.04.2018
Cererea de participare la examen se depune la secretarul comisiei de examinare, P.c.c.
Iamandi Alexandra, pavilion D, parter, camera 10, telefon 0745-606225

Unitatea Militară 01969
strada Aerodromului, nr. 1 , comuna Luna, jud. Cluj, România
Tel. 0264368229;  fax. 0264366977;  e-mail: um01969@roaf.ro

