ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
U.M. 01924
BUCUREŞTI

ERATĂ
la anunţul cu privire la examenul de promovare în funcție prevăzută
cu nivel de studii superior

Unitatea Militară 01924 București, situată în Șoseaua București – Ploiești km 10,5, sector 1,
organizează, examen pentru promovare în funcție prevăzută cu nivel de studii superior pentru postul
de economist gr. II şi nu pentru postul de economist specialist IA, aşa cum a fost publicat iniţial.
Participant la examen: p.c.c. SPIREA Elena;
Data și ora susținerii examenului: 09.10.2019, ora 10:00;
Modalitatea de susținere a examenului: proba scrisă.
Tematica:
1.
Dispozitii generale, principii, reguli si responsabilitati in procesul bugetar, finantele
institutiilor publice;
2.
Operatiuni si instrumente de decontare. Reguli privind operatiunile derulate prin trezoreria
statului;
3.
Principii și reguli bugetare;
4.
Atributii si competente privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor
institutiilor publice, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale,
inclusiv raportarea in FOREXEBUG;
5.
Conținutul, modul de întocmire și utilizare a registrelor și formularelor privind activitatea
financiară și contabilă;
6.
Formele de înregistrare în contabilitate;
7.
Execuția bugetară în instituțiile publice;
8.
Fiscalitatea drepturilor de personal – impozitul pe venit, contributii sociale obligatorii privind
persoanele care realizeaza venituridin salarii si venituri asimilate salariilor.;
9.
Conditiile si modul de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului;
10. Acordarea drepturilor de transport a indemnizatiilor de delegare, detasare si a altor drepturi,
precum si decontarea cheltuielilor de cazare pentru personalul din institutiile publice;
11. Acordarea si incetarea dreptului la compensatia lunara pentru chirie;
12. Reguli privind decontarea cheltuielilor de transport ale militarilor in cazul mutarii in alte
localitati, decontarea cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor cadrelor militarein
situatia mutarii acestorain interesul serviciului in alta localitate;
13. Norme metodologice privind organizarea contabilității instituțiilor publice , planul de conturi
și instrucțiunile de aplicare;
14. Clasificația indicatorilor privind finanțele publice – clasificatia functionala si economica a
cheltuielilor;
15. Raspunderea materiala a personalului pentru pagubele produse Ministerului Apararii
Nationale;
16. Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
17. Contractul individual de munca. Timpul de munca si timpul de odihna. Salarizarea.
Securitatea si sanatatea in munca;
18. Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania;
19. Protectia informatiilor secrete de serviciu;
20. Cunostinte de operare a urmatoarelor produse software: Microsoft Word, Excel, Power Point,
Outlook.
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publice;
18. Legea nr.319/14.07.2006 privind securitatea si sănătatea în muncă;
19. H.G. nr.781/25.07.2002 şi Ordinul pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor
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20. Microsoft Office (suita Word, Excel, Power Point, Outlook) 2007-2010.

