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R O M Â N I A         

  MINISTERUL APĂRĂRII  NAŢIONALE                                                       

                U.M. 01924     

              BUCUREŞTI 

    

 

                                                  ANUNŢ 

privind organizarea concursului de ocupare a postului temporar vacant de  

execuție de casier 

 

 

Având în vedere prevederile art. 38 din Ordonanța de Urgență a Guvernului   

nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 

măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 103 din 22.09.2021, precum şi aprobării primită de la eşalonul superior, 

transmisă cu RDE nr. A1 8383 din 05.10.2021, Unitatea Militară 01924 Bucureşti din 

Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs în vederea încadrării postului 

temporar vacant de execuție de personal civil contractual de casier, în cadrul 

compartimentului financiar – contabil. 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 22.10.2021, 

ora 15:30. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti 

– Ploieşti, km. 10,5, sector 1, localitatea Bucureşti, persoană de contact mr. 

ANTIHE Laura, secretar, telefon 0213194000/577/413.  

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 ce trebuie îndeplinite pentru încadrarea postului temporar 

vacant de execuție de personal civil contractual de casier, în cadrul compartimentului 

financiar – contabil: 

1. Studii generale sau medii; 
2. Curs de contabilitate, acreditat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi 

Ministerul Educaţiei pentru ocupaţia de contabil (cod COR 331302), 
absolvit în cadrul unei instituţii înmatriculată în Registrul naţional al 
furnizorilor de formare profesională; 

3. Vechime în muncă de minim 6 luni; 
4. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu; 
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5. Atenţie, concentrare, spirit de observaţie, acuitate vizuală, lucru în echipă, 
dexteritate, comunicare foarte bună, responsabilitate.  

 Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 26.10.2021 la 

sediul UM 01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti şi 

pe www.roaf.ro. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun 

la în data de 27.10.2021 până la ora 12:00; persoana de contact secretar mr. 

Laura ANTIHE, telefon 021.319.4000/Interior 577/413.  

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de 

concurs se afişează la sediul 01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, 

sector 1, Bucureşti şi pe www.roaf.ro, în data de 27.10.2021. 

 

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

 
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul UM 01924 Bucureşti, în data 

28.10.2021, ora 10.00. 
Rezultatul probei scrise se afişează în data de 29.10.2021 până la ora 12:00 la 

sediul UM 01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti şi 
pe www.roaf.ro;  

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul 

U.M. 01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti în data 

de 01.11.2021 până la ora 12:00; persoana de contact secretar mr. Laura ANTIHE, 

telefon 021.319.4000/Interior 577/413. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează la 

sediul U.M 01924 Bucureşti în data de 01.11.2021 până la ora 15.30 şi pe 

www.roaf.ro. 
2. Proba practică: se desfăşoară la sediul UM 01924 Bucureşti, în data 

02.11.2021, ora 10.00. 
Rezultatul probei practice se afişează în data de 03.11.2021 până la ora 12:00 

la sediul UM 01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti 
şi pe www.roaf.ro;  

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul 

U.M. 01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti în data 

de 04.11.2021 până la ora 10:00; persoana de contact secretar mr. Laura ANTIHE, 

telefon 021.319.4000/Interior 577/413. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba practică se afişează 

la sediul U.M 01924 Bucureşti în data de 04.11.2021 până la ora 15.30 şi pe 

www.roaf.ro. 
3. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01924 Bucureşti, în data 05.11.2021, 

ora  10:00; 
Rezultatul la interviu se afişează în data de 08.11.2021 până la ora 10:00 la 

sediul UM 01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti şi 
pe pagina de internet; 

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

01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti în data de 

09.11.2021 până la ora 10:00; persoana de contact secretar mr. Laura ANTIHE, 

telefon 021.319.4000/Interior 577/413. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează la 

sediul U.M 01924 Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti 

şi pe www.roaf.ro, în data de 09.11.2021 până la ora 15.30. 
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Rezultatele finale ale concursului organizat în vederea încadrării postului 

temporar vacant de execuție de personal civil contractual de casier, în cadrul 

compartimentului financiar – contabil se afişează la sediul U.M 01924 Bucureşti, 

Şos. Bucureşti – Ploieşti, km. 10,5, sector 1, Bucureşti şi pe www.roaf.ro, în data de 

10.11.2021 până la ora 15.30. 

NOTE: 

1. Eventualele contestaţii se pot depune după fiecare probă în parte. 

2. Rezultatul final al concursului nu se contestă. 

3. În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 de zile 

înainte de data susţinerii examenului, se consideră incluse în tematică actele 

normative modificatoare/înlocuitoare. 

4. Actele normative prevăzute în bibliografie şi tematică vor fi studiate cu 

modificările şi completările ulterioare şi/sau în formă republicată. 

5. Candidaţii declaraţi ,,Admis,, în urma selecţiei dosarelor şi a fiecărei probe 

a concursului se vor prezenta cu cel puţin 20 minute înainte de desfăşurarea 

fiecărei probe la concurs, la sediul U.M 01924 Bucureşti şi vor anunţa 

telefonic persoana de contact pentru a facilita accesul în sala de examinare.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


