ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01912
Borcea

ANUNŢ
Unitatea Militară 01912 Borcea, cu sediul în Blocuri Bărăganu, localitatea Borcea, judeţul Călăraşi
organizează examen pentru promovarea în funcţie cu studii de nivel superior, astfel:
1. Posturile pentru care se organizează examenul:
- Economist gr.I şi Economist specialist IA, birou contabilitate modul financiar-contabil,
comandament;
- Economist gr. specialist IA, birou salarizare modul financiar-contabil, comandament.
2. Participanţi la examen:
- P.c.c. CATANĂ LIVIA – MIHAELA
- P.c.c. VĂDINEANU CAMELIA
- P.c.c. VLAD COSTICĂ LILIANA
3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 10.10.2018, ora 10,00 la sediul U.M. 01912 Borcea,
pavilion A 10 (Blocul Şcoală), Sala NATO.
4. Modalitatea de susţinere a examenului: proba scrisă.
5. Tematica şi bibliografia examenului de promovare:
I. Pentru postul de Economist gr. I şi specialist IA, birou contabilitate:
1. Tematica examenului de promovare:
Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.
Documentele justificative şi registrele de contabilitate.
Prevederi referitoare la elementele de bilanţ.
Organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea
Ministerului Apărării Naţionale.
5. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
6. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii aflate în administrarea unităţilor militare.
1.
2.
3.
4.

2. Bibliografia examenului de promovare:
1. Legea nr. 82 din 24.12.21991- Legea contabilităţii, republicată.
2. Legea nr. 500 din 11.07.2002 – privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulerioare.
3. O.G. 81 din 28.08.2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice.
4. Legea nr. 15 din 24.03.21994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale.
5. O.G. nr. 119 din 31.08.1999 privind controlul intern/managerial şi controlul finanacir preventiv,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. O.G. nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
7. H.G. nr. 909 din 29.12.1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15 /
24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.
8. H.G. nr. 2139 din 30.11.2004 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale
de funcţionare a mijloacelor fixe.
9. Ordinul ministrului economiei şi finanaţelor nr. 2634 / 2015 - privind documentele financiarcontabile.
10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8 din 27.01.1999 - Instrucţiuni privind organizarea şi
conducerea evidenţei catitativ – valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării
.Naţionale.
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11. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.150 din 18.12.2012 – Norme privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natua activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Ministerul
Apărării Naţionale.
12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 24.12.2002 - pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1762 din 05.04.2018 - pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări
financiare lunare ale instituţiilor publice în anul. 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea
altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice.
14. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 25 din 25.02.2012 – pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea
gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale.
15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 / 2005 – Norme metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiuilor de aplicare a acestuia.
16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2021 / 2013 – pentru modificarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1917 / 2005.
17. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3471 din 25.11.2008 – Norme metodologice privind
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
II. Pentru postul de Economist specialist IA, birou salarizare
1. Tematica examenului de promovare:
1. Calcularea cuantumului brut al soldelor şi slariilor lunare individuale, precum şi stabilirea altor
drepturi băneşti cuvenite, potrivit legii, personalului militar şi civil în anul 2018.
2. Salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului militar care desfăţoară misiuni în afara teritoriului
statului român.
3. Stabilirea şi acordarea indemnizaţiilor lunare pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani
sau în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani.
4. Stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiilor lunare pentru chirie cadrelor
militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale.
5. Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2. Bibliografia examenului de promovare:
Legea nr. 82 din 24.12.21991- Legea contabilităţii, republicată.
Legea nr. 500 din 11.07.2002 – privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulerioare.
O.G. nr. 119 din 31.08.1999 privind controlul intern/managerial şi controlul finanacir preventiv,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
Legea nr. 153 / 2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 25 din 25.02.2012 – pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea
gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale.
Legea nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 223 din 24.07.2015 privind pensiile militare de stat.
Legea nr. 263 din 16.10.2010 privind sistemul unitar de pensii.
O.U.G. nr. 158 din 17.11.2005 – privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr. 111 / 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu
modificările şi completările ulterioare.
H.G. nr. 1867 din 22.12.2005 – privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a
compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale.
H.G. nr. 1362 din 27.09.2006 – pentru modificarea şi completarea H.G.1867 din 22.12.2005 –
privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor
militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale.
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14. O.U.G.nr. 90 din 07.12.2017 privind unele măsuri fiscal.bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene.
15. O.U.G.nr. 3 din 08.02.2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare.
16. Ordinul ministerului apărării naţionale nr. M.S.31 din 04.03.2016 – pentru aprobarea Normelor
metodologice privind salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare.
17. Ordinul ministerului apărării naţionale nr. M.S.166 din 27.12.2017 – privind salarizarea
personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale în anul 2018, cu modificările şi
completările ulterioare.

Baza 86 Aeriană
Blocuri Bărăganu, localitatea Borcea, judeţul Călăraşi, România

Tel. 0243/36.25.80;  fax. 0243-36.10.12;  e-mail: bz86aer@roaf.ro

