ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01969
- Câmpia Turzii -

ANUNȚ
privind organizarea examenului de promovare
în grad profesional
Postul pentru care se organizează examen: şef birou contabilitate gr. II
Participant la examen: P.c.c. Buze Jicuța Maria
Data limită până la care se pot depune cererile de participare la examen este:
13.06.2019 ora 1500
Cererile de participare la examen se depun la sediul Unității Militare nr. 01969 Câmpia
Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, telefon 0264368229-316.
Persoana de contact este secretarul comisiei de examen, domnul P.c.c. Iamandi Alexandra
tel.0364368229-316.
Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurării acestora:
Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare nr. 01969 Câmpia Turzii,
str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 21.06.2019, ora 1000.
Rezultatul probei scrise se afișează în termen de maxim 2 zile lucrătoare la sediul Unității
Militare nr. 01969 Câmpia Turzii și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene.
Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității
Militare nr. 01969 Câmpia Turzii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor
examenului. Persoana de contact este secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul
P.c.c. Iamandi Alexandra tel.0364368229-316.
BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ:
1. Bibliografia examenului de promovare:
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare /
Regulamentul de aplicare a legii contabilităţii;
 Ordinul ministerului 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; Planul de conturi al instituţiilor publice.
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/ managerial şi controlul
financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014;
 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.165/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului intern în domeniul
financiar-contabil în Ministerul Apărării Naţionale;
 Instrucţiuni privind organizarea şi conducerea a evidenţei cantitativ - valorice a bunurilor
aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale ( M 8/1999);
 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 216 din 04.12.2018 pentru aprobarea
Îndrumarului privind încadrarea chelt. M.Ap. N. pe articolele şi alineatele clasificaţiei
economice;
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 Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 Ordonanţa de urgenţă nr. 45 din 24 mai 2018, pentru modificarea şi completarea legii nr.
98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice.
 Ordinul M.S. 150/18.12.2012 Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Ministerul Apărării;
 Ordonanta nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 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;
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiarcontabile;
 Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor
socialiste
- Ordinul M.S. 150/18.12.2012 Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Ministerul Apărării;
- 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;
2. Tematica examenului de promovare:
- realizarea gestiunii financiare;
- organizarea şi conducerea evidenţei contabile în cadrul unităţii;
- principii şi reguli bugetare, executarea procesului bugetar în cadrul unităţii;
- operaţiuni specifice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiei publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale;
- efectuarea achiziţiilor publice;
- valorificarea rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii în cadrul unităţii;
- desfăşurarea operaţiilor de casă ale unităţii;
- executarea controlului financiar preventiv propriu şi controlul intern.
NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu
modificările şi completările ulterioare, după caz.
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