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A N U N Ţ 

 

Unitatea Militară 01910 Verneşti din Ministerul Apărării Naţionale, organizează  

concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil 

contractual, pe perioadă determinată, de contabil IA,  

Compartimentul financiar-contabil 

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta obligatoriu un dosar de concurs ce va 

conţine următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 01910 Verneşti; 

b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după  

caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea  

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului;  

d) copie a carnetului de muncă, sau după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în  

meserie şi/sau specialitatea studiilor; 

e) certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente  

penale care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează. În cazul depunerii declaraţiei pe 

propria răspundere, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, este obligat să completeze dosarul 

de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 

concursului; 

f) 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. Aceasta va conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

g) curriculum vitae-model european; 

h) 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 „admis” la concurs.  

            Actele prevăzute la lit. b), c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea, iar unde este cazul împreună cu suplimentul de diplomă. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01910 Verneşti, Strada nr. 5, localitatea Mierea, 

comuna Verneşti, Judeţul Buzău, de luni până vineri, între orele 08.00-14.30, până la data de 

15.10.2021, ora 14.00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la secretariatul comisiei de concurs;    

fax 0238.511.364, telefon 0238.511.093 de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.  

 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului temporar vacant de contabil IA, 

Compartiment finaciar-contabil: 

 

 

 Pentru postul temporar vacant de contabil IA, Compartiment financiar-contabil din cadrul 

UM 01910 Vernești:  

Pregătirea profesională: 

1. studii: medii cu diplomă de bacalaureat; 

2. perfecţionări/specializări: Nu; 

3. limbi străine şi nivelul de cunoaştere: Nu; 

4. cunoştinţe de operare pe P.C. şi nivelul de cunoaştere: Microsoft Office, mediu; 
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5. alte cunoştinţe: Nu; 

6. autorizări speciale pentru îndeplinirea atribuţiilor: Nu. 

          7. curs de contabilitate acreditat de Agenţia Naţională pentru Calificări; 

 

Experienţă: 

1. vechime în muncă: 6 ani şi 6 luni; 

2. vechime în specialitatea necesară: 1 an și 6 luni; 

Alte cerinţe: 

1. capacitate de efort fizic, disponibilitate pentru program prelungit; 

2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secreted serviciu, 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. apt medical, 

          4. capacitatea de concentrare, lucrul în condiţii de stres, lucrul în echipă. 

 

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat cu Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare: 

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliu în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

       f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

       g) nu a fost condamnat 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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.   

  Concursul se va organiza astfel: 

 15.10.2021, până la ora 14.00 - data limită de depunere a dosarelor 

 26.10.2021, începând cu ora 10.00 - proba scrisă 

 01.11.2021, începând cu ora 10.00 - interviu 

   Informaţii suplimentare pot fi obţinute la secretariatul comisiei de concurs, telefon 

0238.511.093,  de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.  

            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul la sediul U.M. 01910 Verneşti, 

Strada nr. 5, localitatea Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în 

data de 19.10.2021 ora 15.00. 

   Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul  

U.M. 01910 Verneşti, Strada nr. 5, localitatea Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău în data de 

20.10.2021 intervalul orar 08.00-14.00; persoană de contact: secretarul comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, telefon 0238.511.093.  

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează 

la sediul U.M. 01910 Verneşti, Strada nr. 5, localitatea Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău şi pe 

pagina de internet a S.M.F.A în data de 21.10.2021 până la ora 15.00.     

           Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

           1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01910 Verneşti, Strada nr. 5, localitatea Mierea, 

comuna Verneşti, Judeţul Buzău în data de 26.10.2021 începând cu ora 10.00; 

           Rezultatul la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01910 Verneşti, Strada nr. 5, localitatea 

Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 27.10.2021 

până la ora 15.00. 
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  Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01910 

Verneşti, Strada nr. 5, localitatea Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău în data de 28.10.2021, 

intervalul orar 08.00-14.00; persoană de contact: secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, 

telefon 0238.511.093.  

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul         

U.M. 01910 Verneşti, Strada nr. 5, localitatea Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău şi pe pagina de 

internet a S.M.F.A., în data de 29.10.2021 până la ora 15.00. 
 2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01910 Verneşti, Strada nr. 5, localitatea Mierea, 
comuna Verneşti, Judeţul Buzău, în data de 01.11.2021 între orele 10.00-12.00; 

Rezultatul la interviu se afişează la sediul U.M. 01910 Verneşti, Strada nr. 5, localitatea 
Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău şi pe pagina de internet a S.M.F.A. în data de 02.11.2021 ora 
15.00; 

    Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01910 Verneşti, 

Strada nr. 5, localitatea Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău în data de 03.11.2021 , intervalul orar 

08.00-14.00; persoană de contact: secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 

0238.511.093.  

 Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 01910 

Verneşti, Strada nr. 5, localitatea Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău şi pe pagina de internet a 

S.M.F.A., în data de 04.11.2021 până la ora 15.00. 

 Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01910 Verneşti, Strada nr. 5, 

localitatea Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău şi pe pagina de internet a S.M.F.A., în data de 

05.11.2021. 

TEMATICA 

 

pentru postul temporar vacant de personal civil contractual pentru care se organizează 

concurs/examen    (1 post contabil IA la Compartimentul financiar-contabil din cadrul UM 

01910 Vernești) este următoarea: 

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

publice ; 

2. Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (familia ocupaţională de funcţii  

bugetare „Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională” şi personalului civil); 

3. Fiscalitatea drepturilor de personal; 

4. Eliberarea certificatelor şi adeverinţelor; 

5. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal. Definiţii ale termenilor comuni. Impozitul pe  

venit – Dispoziţii generale, Venituri din salarii, Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din 

activităţi independente, Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din 

salarii şi venituri asimilate salariilor ; 

6. Regulile privind operaţiunile derulate prin trezoreria statului ; 

7. Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu, Codul specific de norme  

profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu ; 

8. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile;  

9. Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 

10. Clasificaţia indicatorilor privind finanţelor publice – clasificaţia funcţională şi economică a  

cheltuielilor; 

11. Reguli privind operaţiunile de casă; 

12. Răspunderea materială a personalului pentru pagube produse M.Ap.N. 

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

precum şi decontarea cheltuielilor de cazare pentru personalul din instituţiile publice. 
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NOTE: 

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 01910 Verneşti, Strada nr. 5, nr. 5, localitatea 

Mierea, comuna Verneşti, Judeţul Buzău, telefon contact telefon 0238.511.093. 

2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz. 


