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A N U N Ţ 

 

Unitatea Militară 01915 Cristian din Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în Strada Eroilor, 

nr. 33, localitatea Cristian, Judeţul Brașov, organizează examen de promovare în treaptă 

profesională imediat superioară a personalului civil contractual astfel: 

 Postul pentru care se organizează examenul: 

- Contabil I, din cadrul modulului Contabil Șef al UM 01915 Cristian; 

 Participant/participanţi la examen: 

- Personalul civil contractual încadrat pe postul de Contabil II din cadrul modulului 

Contabil Șef al UM 01915 Cristian, 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 21.03.2022 începând cu ora 1200  , la sediul U.M. 

01915 Cristian, pav.A, etaj I, camera 131; 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: 

- Examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară constă în susţinerea 

unei probe scrise.  

 Tematica pentru promovare în postul de contabil I : 

- Organizarea și conducerea evidenței cantitativ valorice a bunurilor materiale. Registrele de 

contabilitate. Situații financiare; 

- Contabilitatea generală: înregistrarea sistematică și cronologică, publicarea și păstrarea  

informațiilor; 

- Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; 

- Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu; 

- Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în instituțiile publice; 

- Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse în Ministerul Apărării 

Naționale; 

- Constituirea de garanții, răspunderea gestionarilor, predarea – primirea gestiunilor, gestionarea 

bunurilor; 

- Salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

- Modul de lucru cu documente clasificate.  

  

 Bibliografia pentru promovare în postul de contabil I: 

- Legea contabilității nr.  82/1991; 

- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale; 

- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale– republicată; 

- Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 

legătură cu gestionarea  bunurilor; 

- Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

- Hotărârea Guvernului 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului  privind clasificarea și duratele 

normale de funcționare a mijloacelor fixe; 

- Hotărârea Guvernului 1276/2021 pentru modificarea Catalogului  privind clasificarea și 

duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; 

- O.U.G. nr. 119/1999, privind răspunderea  materială a militarilor; 
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- O.M.F.P. nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor  metodologice privind organizarea și 

conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi pentru instituțiile publice și 

instrucțiunile de aplicare  a acestuia; 

- O.M.F.P. nr. 2634/2015, privind documentele financiar contabile; 

- O.M.F.P. nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

- Legea nr. 182/2002, privind protecția informațiilor clasificate; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. 

 

Data până la care se depune cererea de participare la examen: 

Cererea de participare la examen se depune până la data de 14.03.2022 ora 1500 la secretarul 

comisiei de examinare, telefon 0268257172 int. 107. 

 

NOTĂ: 

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

completările ulterioare, după caz. 

           

     


