ANUNŢ
Unitatea Militară 02150 București cu sediul în strada București-Ploiești nr.
Km.10,5, organizează în data de 15.05.2017, examen de promovare în grad a unui
post de personal civil contractual, astfel:
I . ECONOMIST debutant - ECONOMIST gradul II, din cadrul Biroului
decontări și operațiuni valutare / Secția drepturi bănești și operațiuni valutare /
Serviciul Financiar - Contabil.
Pentru înscrierea la examenul de promovare salariații ce îndeplinesc condițiile
de promovare în grad vor depune în mod obligatoriu cerere de participare la examen,
adresată comandantului unității militare organizatorice.
Proba de concurs privind examenul de promovare în grad se va desfășura
după cum urmează:
- 15.05.2017, ora 10.00 - proba scrisă.
Data limită de depunere a cererii de participare la examen şi constituirea
dosarului de înscriere la examen este:
- 05.05.2017, ora 14.00.
Depunerea cererilor și implicit a dosarelor privind susținerea examenului de
promovare în grad se vor face la sediul Unității Militare 02150 București cu sediul
în strada București-Ploiești ,nr. Km.10,5, sector 1, unde vor fi afişate toate detaliile
organizatorice necesare.
Persoana de contact: secretarul comisiei de concurs, p.c.c. Ionescu Angelica,
telefon 021.319.40.20, int. 108.
II.
A.
TEMATICĂ
pentru examenul de promovare în gradul imediat superior celui de debutant,
ECONOMIST gradul II,
din cadrul Biroului decontări și operațiuni valutare / Secția drepturi bănești și
operațiuni valutare / Serviciul Financiar - Contabil.
1. Contabilitatea instituţiilor publice;
2. Finanţarea instituţiilor publice;
3. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;
4. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii;
5. Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu
gestionarea bunurilor materiale;
6. Răspunderea materială a militarilor.
B.
BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în gradul imediat superior celui de debutant,
ECONOMIST gradul II,
din cadrul Biroului decontări și operațiuni valutare / Secția drepturi bănești și
operațiuni valutare / Serviciul Financiar - Contabil.

1.
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi
completările ulterioare (Capitolul: II, III, IV, VI);
2.
Ordinul nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice,
Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare (Capitolul: I – VIII);
3.
Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare
(Capitolul: I, II – secţiunea 2; Capitolul: III – secţiunea 3 şi 4; Capitolul: V, VI);
4.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
5.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
6.
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii
şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale, cu modificările
ulterioare;
7.
Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a
militarilor, cu modificările ulterioare;
8.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele
financiar - contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
9.
Hotărârea nr. 518 din 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar;
10. Legea nr. 121 din 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi
operaţii în afara teritoriului statului român.

