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A N U N Ţ 
 

Unitatea Militară 01919 Otopeni din Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în localitatea 
Otopeni, organizează examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară a personalului 
civil contractual astfel: 
 Postul pentru care se organizează examenul:  

- contabil I (1 post) din cadrul modulului Contabil-şef, Structuri de sprijin decizional al U.M. 01919 
Otopeni;  

 Participant la examen:  
- personalul civil contractual încadrat pe postul de contabil II din cadrul modulului Contabil-șef, Structuri 
de sprijin decizional din U.M. 01919 Otopeni, 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 10.08.2022, începând cu ora 10:00 , la sediul U.M. 01919 Otopeni, 
camera 5 parter, pavilion modular. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: 
       - examenul de promovare în grad profesional imediat superior constă în susţinerea unei probe scrise.  
   Tematica pentru promovare în postul de contabil I:  

 Dispoziții generale, principii, reguli și responsabilități în procesul bugetar.Finanțele instituțiilor 
publice. 

 Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ( familia ocupațională de funcții 
bugetare Apărare,ordine public și siguranță națională și personalului civil. 

 Fiscalitatea drepturilor de personal. 
 Modalitatea de efectuarea a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect 

acordarea unor drepturi de natură salarială în favoarea personalului Ministerului Apărării 
Naționale. 

 Eliberarea certificatelor și adeverințelor 
 Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal. Definiții ale termenilor comuni. Amortizarea 

fiscală. Impozitul pe venit- Dispoziții generale, Venituri din salarii, Venituri ale persoanelor 
fizice nerezidente din activități independente, Contribuții sociale obligatorii privind persoanele 
care realizează venituri din salarii și venituri asimilate salariilor. 

 Regulile privind operațiunile derulate prin trezoreria statului. 
 Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu,Codul specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv 
propriu. 

 Norme generale privind documentele justificative și financiar contabile. 
 Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice. 
 Clasificația indicatorilor privind finanțele publice- clasificația funcțională și economică a 

cheltuielilor. 
 Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 
 Atribuții și competențe privind angajarea, lichidarea , ordonanțarea și plata cheltuielilor 

instituțiilor publice, organizarea , evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. 
 Reguli privind oprețiunile de casă 
 Reguli privind întocmirea situațiilor financiare în instituțiile publice 
 Răspunderea materială a personalului pentru pagube produse M.Ap.N. 

 



 
 

 Bibliografia pentru promovare în postul de contabil I:  

Nr. crt. Actul normativ 

Publicat în 
Monitorul 
Oficial al  
României 

1.  Legea nr. 346/2006 privind organizarea  și funcționarea Ministerului 
Apărării Naționale cu modificările și completările ulterioare Nr.867/2017 

2.  Legea nr. 500 /2002 privind finanțele publice, cu modificările și 
completările ulterioare 

Nr.597/2002 

3.  Ordonanșa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/ managerial și 
controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare 

Nr.28/2016 

4.  
O.M.F.P nr.923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la 
controlul financiar preventiv propriu cu modificările și completările 
ulterioare 

Nr.555/2014 

5.  

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M120/2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice specifice privind organizarea și exercitarea 
controlului financiar preventiv propriu în ministerul apărării naționale, cu 
modificările și completările ulterioare 

Nr.876/2014 

6.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare 

Nr.688/2015 

7.  
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea  Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare 

Nr.22/2016 

8.  

Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și 
categoriilor de cheltuielilor , criteriilor, procedurilor și limitelor pentru 
efectuare de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare 

Nr.109/2004 

9.  

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea , ordonanțarea și plata 
cheltuielilor instituțiilor publice , precum și organizarea , evidența și 
raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările 
ulterioare 

Nr.37/2003 

10.  

Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile 
personalui autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și 
detașării în altă localitate , precum și în cazul deplasării în cadrul localității 
în interesul serviciului cu modificările și completările ulterioare 

Nr.1.046/2006 

11.  
Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind  drepturile de hrană  în timp de 
pace ale personalului din sectorul de apărare națională cu modificările și 
completările ulteriore 

Nr.144/1998 

12.  
O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii,  cu modificările și completările ulterioare 

Nr.704/2009 

13.  Legea contabilității nr.82/1991 cu modificăile și completările ulterioare Nr.454/2008 

14.  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015  privind documentele 
financiar contabile cu modificările și completările ulterioare 

Nr.910/2015 

15.  Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executare obligațiilor de plată ale 
instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii cu modificările  

Nr.81/2002 

16.  Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit Nr.492/2017 

17.  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea  
ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare 

Nr.251/2014 

18.  Legea nr 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli 
profesionale cu modificările și completările ulterioare 

Nr.251/2014 

19.  Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale 
unităților socialiste, cu modificările și completările ulterioare 

B.O. nr.64/1976 

20.  Legea nr.2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu modificările și 
completările ulterioare 

Nr.4/2018 

21.  Legea nr 3 /2018 Legea bugetului asigurărilor de stat pe anul 2018 cu 
modificările și completările ulterioare 

Nr.5/2018 

22.  
Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și 
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate cu modificările și 
completările ulterioare 

Nr.1074/2005 



 
 

Nr. crt. Actul normativ 

Publicat în 
Monitorul 
Oficial al  
României 

23.  

Ordinul 15/2018 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr 158/2005 privind 
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările 
și completările ulterioare 

Nr.31/2008 

24.  
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și 
indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările 
ulterioare 

Nr.830/2010 

25.  
Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor , constituirea de garanții și 
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, 
autorităților sau instituților publice cu modificările și completările ulterioare 

Nr.Bofl32/1969 

26.  
Ordinul ministrului finanțelor publice nr 1954/2005 pentru aprobarea 
Clasificației indicatorilor privind finanțele publice cu modificările și 
completările ulterioare 

Nr.1176/2005 

27.  Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/ managerial 
al entităților publice cu modificările și completările ulterioare 

Nr.387/2018 

28.  Ordonanța Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a 
militarilor cu modificările și completările ulterioare 

Nr.328/1998 

 Data până la care se depune cererea de participare la examen:  
- cererea de participare la examen se depune până la data de 27.07.2022, orele 15:00 la secretarul comisiei de 
examinare, pavilion modular, parter, camera 5, telefon  int. 534. 


	A N U N Ţ

