ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ 01991 TÂRGŞORU NOU
__________________
Nr. ___________

NECLASIFICAT
Exemplar unic

ANUNŢ
Unitatea Militară 01991 Târgşoru Nou din Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în localitatea Târgşoru Nou,
comuna Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova, organizează examen de promovare în grad/treaptă profesional(ă) imediat
superior/superioară a personalului civil contractual, astfel:
 Posturile pentru care se organizează examenul:
- Economist gr. I (1 post) din cadrul modulului Financiar-Contabil al U.M. 01991 Târgşoru Nou;
- Contabil treapta I (2 posturi) din cadrul modulului Financiar-Contabil al U.M. 01991 Târgşoru Nou;
 Participanţi la examen:
- Personalul civil contractual încadrat pe posturile de Economist gradul II și Contabil treapta II din
cadrul modulului Financiar-contabil al U.M. 01991 Târgşoru Nou, care îndeplineşte condiţiile de
participare specificate la art. 6, 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 14.07.2020 începând cu ora 0900 , la sediul U.M. 01991 Târgşoru Nou ,
în pavilion U, etaj, scara A, camera 7.
 Modalitatea de desfăşurare a examenului:
- Examenul de promovare în grad/treaptă profesional(ă) imediat superior/superioară constă în susţinerea unei
probe scrise.
 Tematica pentru promovare în postul de Economist gradul I și Contabil treapta I este următoarea:
1. Drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni pentru personalul civil contractual din Ministerul Apărării
Naţionale;
2. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;
3. Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale;
4. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a Planului de
conturi pentru acestea;
5. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
6. Întocmirea ordinelor de plată pentru achiziţiile de bunuri şi servicii ce urmează a fi decontate prin conturile
deschise la Trezoreria Statului şi pentru alte viramente;
7. Regulamentului operaţiilor de casă;
8. Răspunderea materială a militarilor;
9. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în
Ministerul Apărării Naţionale;
10. Scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea activelor fixe precum şi declasarea și casarea bunurilor
materiale, altele decât activele fixe;
11. Modul de lucru cu documente clasificate.
 Bibliografia pentru promovare în postul de Economist gradul I și Contabil treapta I este următoarea:
1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu
gestionarea bunurilor materiale, cu modificările ulterioare;
2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
3. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Lege - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu completările ulterioare;
6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.O.
688/2015;
7. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, completările ulterioare;
8. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării;
9. Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesioniști;
10. Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace, ale personalului din sectorul de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicata, cu modificările ulterioare;
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11. Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
12. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi
raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a Planului de conturi pentru acestea, cu
modificările ulterioare;
16. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu
modificării ulterioare;
17. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste, cu
completările ulterioare;
18. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92/2013, pentru aprobarea “Fi.-11, Instrucţiuni privind scoaterea
din funcţiune, declasarea şi casarea activelor fixe precum şi declasarea și casarea bunurilor materiale, altele
decât activele fixe în Ministerul Apărării”.
 Data până la care se depune cererea de participare la examen:
- Cererea de participare la examen se depune până la data de 01.07.2020 ora 1500 la secretarul comisiei de
examinare (p.c.c. ILIE Mihaela, pavilion U1, parter, scara A, camera 9, telefon 0244.38.03.17 int. 107).
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