ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ 01810 MEDIAȘ
____________
Nr. _________
ANUNŢ
Unitatea Militară 01810 Mediaș din Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în Strada Angărul
de Sus, nr. 57, localitatea Mediaș, județul Sibiu, organizează examen de promovare într-o funcţie
prevăzută cu un nivel de studii superior a personalului civil contractual astfel:
 Postul pentru care se organizează examenul:
- Economist gr. II din cadrul modulului financiar-contabil al UM 01810 Mediaș;
 Participant la examen:
- Personalul civil contractual încadrat pe postul de contabil IA din cadrul modulului
financiar-contabil al U.M. 01810 Mediaș, care îndeplineşte condiţiile de participare
specificate la art. 5, alin (3) şi (4) din Anexa nr. II a Ordinului ministrului Apărării Naţionale
nr. M 68 din 14.07.2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen
a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării
Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a
personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o
funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul
Oficial al României partea I nr. 553 din 24.07.2015;
 Data, ora şi locul desfăşurării examenului:
- Examenul se desfăşoară în data de 24.10.2019 începând cu ora 0900 , la sediul U.M.
01810 Mediaș, în pavilion A, etaj 1, încăperea nr. 45 (sala de ședințe).
 Modalitatea de desfăşurare a examenului:
- Examenul de promovare într-o funcţie prevăzută cu un nivel de studii superior constă în
susţinerea unei probe scrise.
 Tematica pentru promovare în postul de economist gradul II:
- Dispoziţii generale, principii, reguli şi responsabilităţi în procesul bugetar. Finanţele
instituţiilor publice.
- Sisteme de decontare, operaţiuni şi instrumente de decontare. Reguli privind operaţiunile
derulate prin trezoreria statului.
- Organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor materiale. Registrele
de contabilitate. Situaţii financiare. Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiei publice.
- Contabilitatea generală: înregistrarea sistematică şi cronologică, publicarea şi păstrarea
informaţiilor.
- Reguli privind operaţiunile de casă.
- Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
- Operaţiuni şi activităţi specifice închiderii şi deschiderii exerciţiului bugetar.
- Modul de stabilire a drepturilor salariale cuvenite cadrelor militare şi personalului civil
din M.Ap.N.
- Acordarea drepturilor de transport, a indemnizaţiilor de delegare, detaşare şi a altor
drepturi, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare pentru personalul din instituţiile publice.
- Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile.
- Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice – clasificaţia funcţională şi economică
a cheltuielilor.
- Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Apărării
Naţionale.
- Constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi
gestionarea bunurilor.
- Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în instituţiile publice.
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 Bibliografia pentru promovare în postul de economist gradul II:
- Legea nr. 53/24.01.2003- Codul muncii, titlurile II-V.
- Legea nr. 82/24.12.1991- Legea contabilităţii.
- Legea 22/18.11.1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instutuţiilor publice.
- Legea 500/11.07.2002, privind finanţele publice.
- Legea nr.477/08.11.2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din
instituţiile publice.
- Legea 227/08.09.2015 privind Noul Cod Fiscal (Titlurile IV şi V).
- Legea cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- Hotărârea Guvernului nr. 1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- 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.
- 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 .
- 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.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/17.11.2005 privind concediile şi indemnizaţiile
de asigurări sociale de sănătate.
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/08.12.2010, privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copiilor.
- 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 sănătăţii nr. 60/32 din 27.01.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
- 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.
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/16.12.2005 pentru aprobarea
Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.
- Ordinul ministrului finanţelor publice 2634/05.11.2015, privind documentele financiarcontabile.
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 25/25.02.2012, pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea
gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale.
 Data până la care se depune cererea de participare la examen:
- Cererea de participare la examen se depune până la data de 07.10.2019 ora 1500 la
secretarul comisiei de examinare, pavilion A, camera 45, telefon 0269.844.895, int. 114.
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