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ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant  

de Contabil debutant la Comandamentul Brigăzii 282 Blindată  

“Unirea Principatelor” Focşani 

 

Postul pentru care se organizează concursul este Contabil debutant la Comandamentul Brigăzii 

282 Blindată “Unirea Principatelor” Focşani. 

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 

  cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 01270 Focşani (se 

completează la sediul unităţii militare);  

  curriculum vitae – model european;  

  scrisoare de intenţie; 

  certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că 

persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul 

pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai 

târziu până la data 14.07.2022; 

  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea

 potrivit legii, după 

caz; 

 copii ale 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

;  

   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


;  

  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea desfăşurată în vederea 

obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător 

fişei postului, în condiţiile în care concurentul este declarat „ADMIS” la concurs (se completează la 

sediul unităţii militare).  

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 06.07.2022, ora 16.00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 01270 Focşani, Bulevardul Bucureşti 

nr. 3-5, localitatea Focşani, judeţul Vrancea, persoană de contact sergent major Buche Marius, telefon 

0237.212.900/ interior 170 sau 157.  

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  

1. are cetăţenia română, cetăţeniea altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. vârsta minimă – 18 ani împliniţi; 

4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

                                                 
 Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.  
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 

Ministerul Sănătăţii. 
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6. îndeplineşte condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs; 

7. 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 necesare pentru ocuparea postului sunt:  

1. Studii medii de specialitate în domeniul postului: minim liceul economic, competențe 

contabilitate; 

2. Foia matricolă din care să reiasă disciplinele de specialitate studiate; 

3. Nu sunt necesare condiții de vechime în muncă sau în specialitatea studiilor; 

4.Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în 

vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în 

situaţia în care va fi declarată „ADMIS”; 

5. Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul structurii;  

6. Abilităţi de operare PC; 

7. Abilități de lucru în echipă; 

8. Rapiditate în executarea activităţilor, punctualitate, meticulozitate şi responsabilitate. 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul Unităţii Militare 01270 Focşani,  

Bulevardul Bucureşti, nr. 3-5, judeţul Vrancea şi pe pagina de internet a Diviziei 2 Infanterie 

“Getica”, în data de 08.07.2022, până la ora 16.00. 

 

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

Unităţii Militare 01270 Focşani, în data de 11.07.2022, până la ora 13.00; persoana de contact, 

secretar, sergent major Buche Marius, telefon 0237.212.900/ interior 170 sau 157. 

 

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

la sediul Unităţii Militare 01270 Focşani şi pe pagina de internet a Diviziei 2 Infanterie “Getica”, în 

data de 12.07.2022, până la ora 16.00. 

 

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

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 01270 Focşani, în data de 14.07.2022, 

ora 10.00; 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 15.07.2022, până la ora 16.00, la sediul 

Unităţii Militare 01270 Focşani şi pe pagina de internet a Diviziei 2 Infanterie “Getica”; 

Pentru a putea participa la următoarea probă candidaţii trebuie sa fie declaraţi “ADMIS” 

la proba scrisă (să obţină minim 50 de puncte). 

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unităţii Militare 

01270 Focşani, în data de 18.07.2022, până la ora 13.00; persoana de contact, sergent major Buche 

Marius, telefon 0237.212.900/ interior 170 sau 157. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Unităţii 

Militare 01270 Focşani şi pe pagina de internet a Diviziei 2 Infanterie “Getica”, în data de 

19.07.2022, până la ora 16.00. 

 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 01270 Focşani, în data de 20.07.2022, ora 

11.00; 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 21.07.2022, până la ora 16.00, la sediul Unităţii 

Militare 01270 Focşani şi pe pagina de internet a Diviziei 2 Infanterie “Getica”; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul Unităţii Militare 01270 

Focşani, în data de 22.07.2022, până la ora 13.00; persoana de contact, secretar, sergent major Buche 

Marius, telefon 0237.212.900/ interior 170 sau 157. 
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Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul Unităţii 

Militare 01270 Focşani şi pe pagina de internet a Diviziei 2 Infanterie “Getica”, în data de 

25.07.2022, până la ora 16.00. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 01270 Focşani,  

Bulevardul Bucureşti, nr. 3-5, judeţul Vrancea şi pe pagina de internet a Diviziei 2 Infanterie 

“Getica”, în data de 26.07.2022, până la ora 16.00. 

 

         Tematica şi bibliografia de concurs:  

         Tematica: 

 

1. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, registrele de contabilitate, balanța de 

verificare, situațiile financiare, principii și politici contabile. (Legea nr.82/1991, Ordinul 

nr.1917/2005, Ordinul nr.2634/2015) 

2. Finanţele instituţiilor publice, dispoziţii generale, principii, reguli şi responsabilităţi 

bugetare, procesul bugetar; (Legea nr.500/2002) 

3. Salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale. (Anexa nr. 

VI din Legea nr.153/2017, OUG 158/2005) 

4. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. (Ordinul nr.1792/2002) 

5. Drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada 

delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului; (HG 

nr.714/2018) 

6. Cuantumul şi condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor 

militare în activitate; (HG nr.1867/2005) 

7. Cuantumul şi condiţiile de acordare a privind concediul și indemnizația lunară pentru 

creșterea copiilor; (OUG nr.111/2010) 

8. Drepturile personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații; (Legea 

nr.168/2020) 

9. Constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor în 

Ministerul Apărării Naţionale; (Ordinul nr. M 25/2012) 

10. Răspunderea materială a militarilor şi personalului civil din Ministerul Apărării 

Naţionale; (Ordonanța nr. 121/1998) 

11. Fiscalitatea drepturilor de personal. Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal. 

Definiții ale termenilor comuni. Impozitul pe venit - Dispoziții generale, Venituri din salarii și 

asimilate salariilor. Contribuții sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din 

salarii și venituri asimilate salariilor; (Legea nr.227/2015) 

12. Operare tehnică de calcul; 

13. Protecția informațiilor clasificate: generalități, clasificarea informațiilor, măsuri 

minime de protecție a informațiilor clasificate, accesul la informații clasificate, reguli generale 

privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, 

transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate. 

 

Bibliografia: 

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; 

2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; 

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

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

5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară 

pentru creșterea copilului; 

6. Ordonanţa Guvernului României nr.121/28.08.1998 privind răspunderea materială a 

militarilor şi salariaţilor civili din Ministerul Apărării Naţionale; 
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7. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare 

a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate  din Ministerul Apărării 

Naţionale; 

8.  Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților 

și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul 

deplasării în interesul serviciului; 

9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor institutiilor 

publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

10.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 

conturi pentru institutiile publice şi instructiunile de aplicare a acestora; 

11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile; 

12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei 

indicatorilor privind finantele publice; 

13.  Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea 

gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

14. Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni 

militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor 

drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat; 

 

NOTE: 

1.Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă 

în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.  

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

completările ulterioare, după caz. 

 

 

 


