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                       R O M Â N I A 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

                Unitatea Miliară 01837  

             - Mihail Kogălniceanu – 

A N U N Ţ 
 

Unitatea Militară 01837 Mihail Kogălniceanu cu sediul în Mihail Kogălniceanu, Str. T. Vladimirescu   

nr. 1, jud. Constanţa, organizează examen pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară, 

astfel: 

1. Funcţia pentru care se organizează examenul: ,,contabil II” la Biroul contabilitate şi ,,contabil  

II” la Biroul salarizare; 

2. Participanţi la examen: P.c.c. Trifan Cristina Veronica şi P.c.c. Vasile Adriana; 

3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 05 septembrie 2019, ora 10.30, la sediul U.M. 01837 

Mihail Kogălniceanu, pavilionul B, etaj 1, camera 40; 

4. Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă; 

5. Tematica examenului de promovare pentru funcţia de ,,contabil II” la Biroul contabilitate:   

  Evidenţa cantitativ-valorică a bunurilor materiale. Registrele de contabilitate.  

 Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.  

 Disponibilizarea bunurilor. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe. Casarea mijloacelor fixe. 

 Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în instituţiile publice.  

 Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile.  

 Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse M.Ap.N.  

 Constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea 

bunurilor. 

6. Bibliografia examenului de promovare pentru funcţia de ,,contabil II” la Biroul contabilitate:  

 Legea nr. 346/21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea M.Ap.N.  

 Legea nr. 82/24.12.1991 - Legea contabilităţii.  

 Legea nr. 22/18.11.1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură 

cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.  

 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 25/25.02.2012, pentru pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi 

gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale.  

 Legea 500/11.07.2002, privind finanţele publice.  

 Ordinul ministrului finanţelor publice 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa 

şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.  

 Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din instituţiile publice.  

 Legea nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice.  

 Ordonanţă de urgenţă nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor 

angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative.  

 Ordonanţa Guvernului 121/28.08.1998, privind răspunderea materială a militarilor.  

 Legea 15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale– 

republicată. 

 Hotărârea Guvernului 909/29.12.1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. 

 Ordonanţa Guvernului 81/28.08.2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice.  

 Hotărârea Guvernului 2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe.  

 Ordinul ministrului finanţelor publice 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/31.10.2002, republicată, privind formarea şi utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Ordinul ministrului finanţelor publice 1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare ale acestuia.  

 Ordinul ministrului finanţelor publice 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile.  

 Ordinul ministrului finanţelor publice 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.  

 Hotărârea Guvernului nr. 781/25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.  

 Hotărârea Guvernului nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie 

 Microsoft Office 2007-2010.  

7. Tematica examenului de promovare pentru funcţia de ,,contabil II” la Biroul salarizare:   

1. Dispoziţii generale, principii, reguli şi responsabilităţi în procesul bugetar. Finanţele instituţiilor 

publice.  

2. Sisteme de decontare, operaţiuni şi instrumente de decontare. Reguli privind operaţiunile derulate prin 

trezoreria statului.  

3. Reguli privind operaţiunile de casă.  

4. Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.  

5. Operaţiuni şi activităţi specifice închiderii şi deschiderii exerciţiului bugetar.  

6. Modul de stabilire a drepturilor salariale cuvenite cadrelor militare şi personalului civil din M.Ap.N. 

Dispoziţii generale. Reglementări comune. ANEXA VI – Familia ocupaţionala de funcţii bugetare „Apărăre, 

ordine publică şi sigurantă naţională”.  

7. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului Fiscal. Definiţii ale termenilor comuni. Impozitul pe venit – 

Dispoziţii generale, Venituri din salarii, Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează 

venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor. Fiscalitatea drepturilor de personal.  

8. Condiţiile şi modul de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului.  

9. Acordarea drepturilor de transport, a indemnizaţiilor de delegare, detaşare şi a altor drepturi, precum 

şi decontarea cheltuielilor de cazare pentru personalul din instituţiile publice.  

10. Acordarea şi încetarea dreptului la compensaţia lunară pentru chirie.  

11. Reguli privind decontarea cheltuielilor de transport ale militarilor în cazul mutării în alte localităţi, 

decontarea cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor cadrelor militare în situaţia mutării acestora în 

interesul serviciului în altă localitate.  

12. Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile.  

13. Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice – clasificaţia funcţională şi economică a 

cheltuielilor.  

14. Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Apărării Naţionale.  

8. Bibliografia examenului de promovare pentru funcţia de ,,contabil II” la Biroul salarizare:  

1.  Legea nr. 53/24.01.2003- Codul muncii, titlurile II-V.  

2.  Legea nr. 82/24.12.1991- Legea contabilităţii.  

3.  Legea nr. 346/21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării.  

4.  Legea bugetului de stat. 

5.  Legea bugetului asigurărilor.  

6. Legea nr.477/08.11.2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din instituţiile publice.  

7. Legea nr.319/14.07.2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă.  

8. Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal (Titlurile IV şi V).  

9. Legea cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  

          10. Legea nr. 223/24.07.2015 privind pensiile militare de stat.  

          11. Legea nr. 76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă.  

          12. Legea nr. 346/05.06.2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  

          13. Legea nr.263/16.10.2010 privind sistemul unitar de pensii.  

          14. Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  

          15. Decret nr. 209/05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 

socialiste.  
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16. Hotărârea Guvernului nr. 1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  

17. Hotărârea Guvernului nr. 264/13.03.2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, 

criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată.  

18. Hotărârea Guvernului nr. 1.860/21.12.2006 – privind drepturile şi obligaţiile personalului 

autoritătilor şi instituţiilor publice în perioada delegării şi detasării în altă localitate, precum şi în cazul 

deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.  

19. Hotărârea Guvernului nr. 1867/22.12.2005 – privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare 

a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării.  

20. Hotărârea Guvernului nr. 781/25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.  

21. Hotărârea Guvernului nr. 585/13.06.2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România.  

22. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.146/31.10.2002 privind formarea şi utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului  

23. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/17.11.2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate.  

24. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/09.12.2015 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.  

25. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/08.12.2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor.  

26. Ordonanţa Guvernului 119/31.08.1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 

preventiv.  

27. Ordonanţa Guvernului 121/28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor.  

30. Ordonanţa Guvernului nr. 22/30.01.2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor 

publice, stabilite prin titluri executorii.  

28. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 15/2018/1311/2017 din 05.01.2018 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate.  

29. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/24.12.2002, pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.  

30. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificaţiei 

indicatorilor privind finanţele publice.  

31. Ordinul ministrului finanţelor publice 2634/05.11.2015, privind documentele financiar-contabile.  

32. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.006/13.12.2013, privind modificarea Ordinului 

ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN 

aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităti deschise la unităţile 

Trezoreriei Statului  

33. Ordonanţa de Urgenţă nr. 90/07.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.  

34. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/08.02.2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare.  

35. Microsoft Office 2007-2010.  

 

                                               

 

  


