ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835 Bucureşti
Nr. __________din ______2019

NECLASIFICAT
Exemplar unic

APROB
ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE 01835 BUCUREŞTI
General-maior
Dr. VIOREL PANĂ

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de
economist gr. I, Compartiment financiar-contabil la Muzeul Național al Aviației Române
Unitatea Militară 01835 Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti, Km. 10,5, organizează concurs pentru încadrarea postului vacant de
execuţie de economist gradul I la Compartimentul financiar-contabil al Muzeului Național al
Aviației Române.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- întocmeşte nota de fundamentare a fondurilor băneşti necesare pentru achitarea drepturilor
băneşti cuvenite personalului pentru luna următoare;
- întocmeşte ordinele de plată pentru efectuarea decontărilor cu furnizorii, virarea drepturilor
băneşti ale personalului şi virarea contribuţiilor unităţii şi ale angajaţilor la bugetul de stat
prin Trezoreria sector 2.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 cerere de înscriere la concurs adresată şefului Unităţii Militare 01835 Bucureşti;
 curriculum vitae – model european;
 certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să
candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează,
valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea , potrivit legii, după caz;
 copii ale documentelor de studii;
 copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei
postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.



Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii.


Statul Major al Forţelor Aeriene
Şoseaua Bucureşti - Ploieşti, Km. 10,5 OP. 18, CP. 23, Sectorul 1, Bucureşti, România

Tel. 021/319.40.00;  fax. 021-319.40.33;  e-mail: proff@roaf.ro

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 19.08.2019, ora 14,30.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01835 Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti,
Km. 10,5, municipiul Bucureşti, sector 1, persoană de contact Lungu Ciprian-Victor, secretar,
telefon 021-3194000 int. 316.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1.
deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2.
cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3.
vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
4.
deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5.
deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6.
persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1. studii universitare de licenţă cu diplomă de licenţă într-unul dintre următoarele domenii:
- „Cibernetică, statistică şi informatică economică”, specializarea „Informatică economică”;
- „Contabilitate”, specializarea „Contabilitate şi informatică de gestiune”;
- „Finanţe”, specializarea „Finanţe şi bănci”;
- „Economie şi afaceri internaţionale”, specializarea „Economie şi afaceri internaţionale”
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care
doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
3. vechime în muncă – minim 3 ani şi 6 luni;
4. cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office, Word - operare nivel ridicat
neatestat.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 21.08.2019 la sediul U.M.
01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun în data de
22.08.2019 până la ora 14.30, la sediul U.M. 01835 Bucureşti. Persoană de contact Lungu CiprianVictor, telefon 021/3194000 int. 316.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se
afişează în data de 23.08.2019 la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară în data de 24.09.2019, ora 10.30 la sediul U.M. 01835
Bucureşti.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 25.09.2019 la sediul U.M. 01835
Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun în data de 26.09.2019 până la ora
14.30 la sediul U.M. 01835 Bucureşti. Persoană de contact Lungu Ciprian-Victor, telefon
021/3194000 int. 316.
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de
27.09.2019 la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
2. Interviul: se desfăşoară în data de 30.09.2019, ora 10.00 la sediul la sediul U.M. 01835
Bucureşti.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 01.10.2019 la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi
pe www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul interviului se depun în data de 02.10.2019 până la ora
14.30 la sediul U.M. 01835 Bucureşti. Persoană de contact Lungu Ciprian-Victor, telefon
021/3194000 int. 316.

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează în data de
03.10.2019 la sediul U.M. 01835 Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 04.10.2019 la sediul U.M. 01835
Bucureşti şi pe www.roaf.ro.
Bibliografia de concurs:
1. Legea nr. 53/24.01.2003- Codul muncii, titlurile II-V.
2. Legea nr. 82/24.12.1991- Legea contabilităţii.
3. Legea 346/21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării.
4. Legea 22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instutuţiilor
publice.
5. Legea 500/11.07.2002, privind finanţele publice.
6. Legea nr. 50/15.03.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2019.
7. Legea nr. 47/11.03.2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.
8. Legea nr.477/08.11.2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din
instituţiile publice.
9. Legea nr.319/14.07.2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă.
10. Legea 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal (Titlurile IV şi V).
11. Legea cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.
12. Legea nr. 223/24.07.2015 privind pensiile militare de stat.
13. Legea nr. 76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă.
14. Legea nr. 346/05.06.2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.
15. Legea nr.263/16.10.2010 privind sistemul unitar de pensii.
16. Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
17. Decret nr. 209/05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale
unităţilor socialiste.
18. 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.
19. Hotărârea Guvernului nr. 714/13.09.2018 – privind drepturile şi obligaţiile personalului
autoritătilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detasării în altă localitate
20. Hotărârea Guvernului 1867/22.12.2005 – privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de
acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării.
21. Hotărârea Guvernului nr. 781/25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu.
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. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul unor investiţii publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea unor acte şi
prorogarea unor termene.
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.
28. Ordonanţa Guvernului nr. 22/30.01.2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii.
29. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 15/2018 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.

30. 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.
31. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificaţiei
indicatorilor privind finanţele publice.
32. Ordinul ministrului finanţelor publice 923/11.07.2014, pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.
33. Ordinul ministrului finanţelor publice 2634/05.11.2015, privind documentele financiarcontabile.
34. Ordinul ministrului finanţelor publice 2861/09.10.2009, pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii.
35. 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
36. 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.
37. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/20.04.2018, pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităţilor publice.
38. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/08.07.2003.
39. Hotărârea Guvernului nr. 360/24.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor
pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională
de funcţii bugetare "Cultură".
40. Ordinul ministrului culturii nr. 2035/18.04.2000 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee,
colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.
41. Microsoft Office 2007-2010.
Tematica de concurs:
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.
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 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.

15. Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu.
16. Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în instituţiile publice.
NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare
probă în parte;
2. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 01835 Bucureşti, Şoseaua BucureştiPloieşti Km. 10,5, sector 1, Bucureşti, telefon contact 021/3194000, int. 316;
3. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
4. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
ŞEFUL SERVICIULUI PERSONAL ŞI MOBILIZARE
Comandor
Cristian MANOLACHI

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL
U.M. 01835 BUCUREŞTI, ASTĂZI 02.08.2019, ORA _____
SUBOFIŢER DE SERVICIU PE PUNCT CONTROL
___________
(gradul)
_____________________________
(numele, prenumele şi semnătura)



Reprezintă data afişării, respectiv data de la care se calculează cele 10 zile lucrătoare pentru depunerea dosarului de concurs.

