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MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Unitatea Militară 01895 

__________________ 

Nr. ___________ 

- Chitila - 

                            

 

 

A N U N Ţ 
 

pentru încadrarea postului vacant de conducere de  Şef birou contabilitate, 

gr. II, în cadrul microstructurii financiar - contabile 

 
 

Unitatea Militară 01895 Chitila, cu sediul în str. Șos. de Centură Chitila - 

Rudeni, localitatea Chitila, jud. Ilfov,  organizează în perioada 07.06 – 27.06.2022, 

concurs pentru încadrarea unui post vacant de conducere de personal civil 

contractual,  astfel: 

Post vacant: 

- Şef birou contabilitate, gr. II, în cadrul microstructurii financiar - contabile, 

studii superioare, în domeniile contabilitate, economie sau finanţe, vechime în 

muncă 5 ani, vechime în specialitatea studiilor 5 ani; 

Condiţiile necesare ce trebuiesc îndeplinite de candidaţi în vederea ocupării 

posturilor vacante sunt: 

- cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliu în România; 

- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

- vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- capacitate deplină de exerciţiu; 

- stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 

abilitate; 

- îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs 

- 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.     

Documentele necesare în vederea întocmirii dosarului de concurs sunt: 

 Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei 

publice organizatoare, care se va completa personal, la sediul unității, în 

ziua depunerii dosarului de concurs; 

 Original şi copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă 

identitatea, potrivit legii, după caz; 



 Original şi copie a documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale 

altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documente 

care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;  

 Original şi copie a carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care 

să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor: 

 Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 

candidează; 

 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; 

 Curriculum vitae.  

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Apărării 

Naţionale. 

Condiţii specifice: 

1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de 

instituţiile acreditate potrivit legii, într-una dintre următoarele specializări: 

a) Ramura de ştiinţe economice 

- Domeniu de studii Contabilitate 

- Domeniu de licenţă Contabilitate 

- Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune. 

b) Ramura de ştiinţe economice 

- Domeniu de studii Finanţe 

- Domeniu de licenţă Finanţe 

- Specializarea Finanţe şi bănci. 

c) Ramura de ştiinţe economice 

- Domeniu de studii Economie 

- Domeniu de licenţă Economie 

- Specializarea Economie generală. 

d) Ramura de ştiinţe economice 

- Domeniu de studii Economie 

- Domeniu de licenţă Economie 

- Specializarea Economie şi finanţe. 

2. Vechime în muncă, meserie: minim 5 ani 

3. Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani 
4. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de 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,,; 

5. Apt medical. 
6. Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii bune a tehnicii de 

calcul, a sistemului de operare Windows şi a aplicaţiei Microsoft Office; 
7. Abilitate de comunicare, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, capacitate de 

analiză şi sinteză, rezistenţă la stres; 
8. Capacitate managerială;   
 

 Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 08.06.2022, 

ora 12:00 la sediul UM 01895 Chitila, cu sediul în str. Șos. de Centură Chitila - 



Rudeni, localitatea Chitila, jud. Ilfov şi pe pagina de internet. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se 

depun la în data de 09.06.2022 până la ora 12:00; persoana de contact secretar mr. 

Laura ANTIHE, telefon 021.436.36.99, int.  135.  

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de 

concurs se afişează la sediul UM 01895 Chitila, str. Șos. de Centură Chitila - Rudeni, 

localitatea Chitila, jud. Ilfov şi pe pagina de internet, în data de 09.06.2022 până la 

ora 15:30. 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul UM 01895 Chitila, în data 17.06.2022, 

ora 10.00. 
Rezultatul probei scrise se afişează în data de 20.06.2022 până la ora 10:00 la 

sediul UM 01895 Chitila, str. Șos. de Centură Chitila - Rudeni, localitatea Chitila, 
jud. Ilfov şi pe pagina de internet;  

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul UM 

01895 Chitila, str. Șos. de Centură Chitila - Rudeni, localitatea Chitila, jud. Ilfov, în 

data de 21.06.2022 până la ora 10:00; persoana de contact secretar mr. Laura 

ANTIHE, telefon 021.436.36.99, int.  135. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează la 

sediul U.M 01895 Chitila în data de 21.06.2022 până la ora 15.30 şi pe pagina de 

internet. 
2.  Interviul: se desfăşoară la sediul U.M 01895 Chitila, în data 23.06.2022, 

ora  10:00; 
Rezultatul la interviu se afişează în data de 24.06.2021 până la ora 10:00 la 

sediul UM 01895 Chitila, str. Șos. de Centură Chitila - Rudeni, localitatea Chitila, 
jud. Ilfov şi pe pagina de internet; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul UM 

01895 Chitila în data de 27.06.2022 până la ora 10:00; persoana de contact secretar 

mr. Laura ANTIHE, telefon 021.436.36.99, int.  135. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează la 

sediul U.M 01924 01895 Chitila, str. Șos. de Centură Chitila - Rudeni, localitatea 

Chitila, jud. Ilfov şi pe pagina de internet, în data de 27.06.2022 până la ora 15.30. 
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pentru încadrarea postului vacant de conducere de  Şef birou contabilitate, 

în cadrul microstructurii financiar - contabile 
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13.08.2002). 

- Legea nr. 22 din 18.11.1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de 
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31.08.1999). 

-  Ordonanţa Guvernului nr. 121 din 28.08.1998, privind răspunderea 
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organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale (M.O 
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Notă: La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele 

modificări, completări şi republicări ale acestora intervenite până la data 

concursului. Pe cale de consecinţă, candidaţii vor avea în vedere la studierea 

actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi 

completările ulterioare ale acestora. 

 

TEMATICA pentru încadrarea postului vacant de conducere de  Şef birou 

contabilitate, în cadrul microstructurii financiar - contabile 

 

- Contabilitatea, dispoziţii generale, organizare şi conducere, registre, situaţii 

financiare, contabilitatea instituţiilor publice, contravenţii şi infracţiuni, 

dispoziţii finale. 

- Dispoziţii generale, principii, reguli şi responsabilităţi în procesul bugetar. 

Finanţele instituţiilor publice. Execuţie bugetară. 



- Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor instituţiilor publice, organizrea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale. 

- Modul de stabilire a contribuţiilor sociale obligatorii şi a impozitului pe 

venit. 

- Modul de stabilire a pensiei militare de stat. 

- Componenţa personalului Ministerului Apărării Naţionale şi drepturile 

acestuia. 

- Scopul şi sfera de cuprindere a Codului Fiscal. Definiţii ale termenilor 

comuni. Impozitul pe venit – Dispoziţii generale, Venituri din salarii, 

Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din 

salarii şi venituri asimilate salariilor. Fiscalitatea drepturilor de personal. 

- Norme generale privind documentele justificative şi financiar – contabile. 

- Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice – clasificaţia funcţională 

şi economică a cheltuielilor. 

- Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse  Ministerului 

Apărării Naţionale. 

- Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu. 

- Contabilitatea instituţiilor publice. Planul de conturi. 

- Contabilitatea decontărilor cu personalul. Contabilitatea decontărilor cu 

bugetul de stat. Monografie privind înregistrarea în contabilitate a 

drepturilor de personal.  

 

    NOTE: 

1. La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele 

modificări, completări şi republicări ale acestora intervenite până la data 

concursului. Pe cale de consecinţă, candidaţii vor avea în vedere la studierea 

actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi 

completările ulterioare ale acestora. 

2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi 

după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.  

3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu 

modificările şi completările ulterioare, după caz. 
 

 

 


