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ANUNŢ 

U.M. 02444 Sibiu organizează examen de promovare în grad  
pentru un personal civil contractual 

 
1. Postul pentru care se organizează examen de promovare în grad profesional:  

- Economist I din cadrul Financiar-contabil. 
 

2. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 

 cerere de înscriere la examen adresată conducătorului/şefului unităţii militare organizatoare; 
 adeverința prin care se atestă vechimea de minim 3 ani în gradul din care candidatul 

urmează să promoveze; 
 copii ale rapoartelor de evaluare din ultimii 3 ani; 
 fişa postului. 

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

Proba scrisă – se desfăşoară la sediul U.M. 02444 strada Piaţa Armelor nr. 10, localitatea Sibiu, în 
data de 10.03.2022, ora 10.30;   

Afişare rezultat la proba scrisă - în data de 10.03.2022, ora 15.00, la sediul U.M. 02444, strada 
Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu; 

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise – se depun la sediul U.M. 02444, strada 
Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu, în data 11.03.2022, până la ora 15.00;  persoană de contact P.c.c. Stanciu 
Diana - secretar, telefon 0269.210.972 int. 208;  

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scris şi rezultat final probă – se afişează 
la sediul U.M. 02444, strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu, în data de  14.03.2022. 
  

 4. Bibliografia: 

1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; 
2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 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; 

4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și a Planului de conturi 
pentru acestea, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 98/2016 – privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 

5. Calendarul de desfăşurare a examenului de promovare în grad profesional: 

 1. Depunerea cererii de înscriere la examen – 24.02 – 02.03.2022 
 2. Desfăşurare proba scrisă – 10.03.2022, ora 10.30 
 3. Afişare rezultat – 10.03.2022, ora 15.00 
 4. Contestarea rezultatelor obţinute – 11.03.2022, până la ora 15.00 
 5. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatului – 14.03.2022 
 6. Adoptarea măsurilor pe linie de personal după finalizarea examenului de promovare – 

31.03.2022. 


