Anunț al U.M.02547 București,
din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant
de execuție de economist Gr.II în biroul financiar-contabil
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. 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:
- ramura de știință:studii economice
- domeniul de studii: informatică economică
- contabilitate
- economie și afaceri internaționale
- absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare, cu o vechime în specialitatea studiilor de 6 luni
- cunoştinţe de operare pe calculator-Microsoft Office-nivel bun;
- abilitate de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză,
rezistenţă la stres;
Calendarul de desfășurare a concursului:
Nr.
Crt.
1.

ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII

DATA/ ORA

CONTACT

Depunerea dosarelor de concurs

Telefon:
021.667.20.98

2.

Selecţia dosarelor de concurs

19-30.07.2021
Intervalul orar 08,00-15,00
02.08.2021

3.
4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la
rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea
rezultatelor
Desfăşurarea primei probe din concurs, proba srisă

03.08.2021 ora 15,00
04.08.2021
Intervalul orar 08,00-15,00
05.08.2021 ora 15,00

Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrisă
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
rezultatul probei scrise
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la
rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor
Susţinerea probei interviului

09.08.2021 ora 15,00
10.08.2021
Intervalul orar 08,00-15,00
11.08.2021 ora 15,00

Notarea interviului şi afişarea rezultatelor
interviului
Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului
interviului
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul
interviului şi afişarea rezultatului soluţionării
acestuia
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului

13.08.2021 ora 15,00

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

06.08.2021 ora 10,00

12.08.2021 ora 10,00

16.08.2021
Intervalul orar 08,00-15,00
17.08.2021 ora 15,00

18.08.2021 ora 15,00

Telefon:
021.667.20.98

Telefon:
021.667.20.98
Telefon:
021.667.20.98

Telefon:
021.667.20.98

Telefon:
021.667.20.98

Tematica
Candidatul trebuie să cunoască :
Organizarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice
Organizarea şi desfăşurarea inventarierii ;
Formulare utilizate în contabilitate.
Func’ionarea sistemului de raportare FOREXEBUC
Bibliografia
- Legea 153/2017 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- Legea 500/2002; - cu modificările şi completările ulterioare;
- Omfp 1819/2020-privind modificarea și completarea art.6 din Normele metodologice privind
utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) ;
- Ordinul 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea
şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- OMFP 1917/2009 – Pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea
contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de
aplicare a acestuia;
- Legea 82/1991 – cu modificările şi completările ulterioare ;
- Ordonanţa 1752/2005 ;
- OMFP 1792/2005 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice ;
- Ordinul 720/2014 – Normele metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli
- OMFP 2861/2009 – privind organizarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii ;
- OMFP 517/13.04.2016 cu actualizările ulterioare.
Notă: Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în
parte.Rezultatul final al concursului nu se contestă.
Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările
ulterioare, după caz.
Toate activitățile se desfășoară la sediul U.M.02547 București, str.slt.C-tin Godeanu nr.121-129
sector 1 București, telefon contact 021.667.20.98
-

