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ANUNŢ 
Unitatea Militară 01296 Târgoviște  organizează concursul de încadrare a unui post vacant de 

execuţie pentru personalul civil contractual  

 

 

Posturile pentru care se organizează concursul de încadrare a unui post vacant de 

execuţie pentru personalul civil contractual: 
-  Economist debutant Gr II-I Specialist IA (Contabilitate) din cadrul compartimentului 

financiar-contabil. 

I. Documente obligatorii pentru constituirea dosarului de înscriere la examen: 

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

- copiile 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 solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

- cazierul 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 Sănătăţii. 

 

II. Condiţiile generale şi specifice: 

Condiții generale: 

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

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exerciţiu; 

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

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

- nu a 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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

Condiții specifice: 

- să fie absolvenţi a uneia din următoarele forme de pregătire: studii superioare 

economice cu diplomă de licență avizată de Ministerul Educației;  

- să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor în domeniul economic; 

- 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”;  

- cunoştinţe operare PC: Pachetul Microsoft Office - nivel mediu; 

- nivel de cunoaştere a limbii engleze – nivel mediu fără obligativitatea 

prezentării unui certificat de competenţă lingvistică/atestat; 
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III. Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

- probă scrisă se va desfăşura în data de 19.07.2022, începând cu ora 10.00; 

- interviu se va desfăşura în data de 22.07.2022, începând cu ora 10.00; 

- sediul Unitatea Militară 01296 Târgoviște, str.Nicolae Bălcescu, nr.2-4,  jud. 

Dâmbovița; 

 

IV. Tematica şi bibliografia: 

1. Pentru concursul de selecție  “ Economist debutant Gr II-I Specialist IA (Contabilitate) 

din cadrul compartimentului financiar-contabil”: 

   Tematica examenului de promovare: 

 Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Registrele de contabilitate, 

Balanța de verificare; Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia; 

 Dispoziții generale; Principii, reguli și responsabilități; Procesul bugetar; Finanțele 

instituțiilor publice; 

 Soldele personalului militar și salariile polițiștilor și funcționarilor publici cu statut 

special din sistemul administrației penitenciare; Soldele de funcție și salariile de funcție; Drepturi 

specifice activității desfășurate în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate 

națională; 

 Răspunderea materială a militarilor și personalului civil din Ministerul Apărării 

Naționale; 

 Stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie 

cadrelor militare în activitate;  

 Drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada 

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

 Angajarea, lichidarea, ordonanţareaşi plata cheltuielilor instituţiilor publice; 

 Garanţiile și răspunderile gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor în Ministerul 

Apărării Naţionale; 

 Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii. 

      Bibliografia examenului de promovare: 

 Legea 82/24.12.1991 a contabilității, republicată (Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008); 

 Legea 500/11.07.2002 privind finanțele publice (Monitorul Oficial nr. 597/13.08.2002); 

 Legea 15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 

242/31.05.1999); 

 H.G.909/29.12.1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi 

completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997 (Monitorul Oficial  4/08.01.1998); 

 Ordonanța Guvernului. nr. 81/18.09.2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 

fixe aflate în patrimonial instituțiilor publice (Monitorul Oficial nr. 624/31.08.2003); 

 O.M.F.P. 3471/25.11.2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea 

şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimonial instituțiilor publice (Monitorul Oficial  

nr. 835/11.12.2008); 

 Legea 22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare (Buletinul Oficial nr. 132/18.11.1969); 

 Ordinul M.25/25.02.2012 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind funcțiile de gestionar, 

constituirea de garanții, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor și gestionarea 

bunurilor in Ministerul Apărării Naționale (Monitorul Oficial nr. 153/07.03.2012); 

 Ordonanța Guvernului nr. 121/28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor 

(Monitorul Oficial nr. 328/29.08.1998); 
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  Ordonanța Guvernului nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern/managerial şi 

controlul financiar preventiv cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 

799/12.11.2003); 

 O.M.F.P. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventive și a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventive propriu (Monitorul Oficial nr. 

555/28.07.2014); 

 O.M.F.P. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilo instituțiilor publice precum şi organizarea, evidența şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul 

Oficial nr. 37/23.01.2003); 

 O.M.F.P. 1661/28.11.2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor 

şi sponsorizărilor de către instituțiile publice (Monitorul Oficial nr.881/11.12.2003); 

 O.M.F.P. 1917/12.12.2005 pentrua probarea normelor metodologice privind organizarea 

ş iconducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice şi 

instrucțiunile de aplicarea acestuia (Monitorul Oficial nr. 1186/29.12.2005); 

 O.M.F.P. 2021 din 17.12.2013 pentru  modificarea şi completarea  Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi 

pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicarea acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanțelor publice nr. 1.917/2005 (Monitoru lOficial  nr. 831/24.12.2013); 

 O.M.F.P. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile (Monitorul Oficial  

nr. 910/09.12.2015); 

 O.M.F.P. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (Monitorul Oficial  

nr.704/20.10.200); 

 O.M.F.P. 1954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele 

publice (Monitorul Oficial  nr. 1176/27.12.2005); 

 

            
  


