
 

 

 
ANUNŢ 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare 
 a personalului civil contractual din cadrul biroului contabilitate, financiar-contabil,  

U.M. 01838 Boboc, în grade profesionale imediat superioare 
 

U.M. 01838 Boboc, cu sediul în loc. Cochirleanca, jud. Buzău, organizează examen pentru 
promovarea în grad profesional imediat superior, a personalului civil contractual din U.M. 01838 
Boboc, astfel:  

1. Tipul de post pentru care se organizează examen de promovare: 
- economist gr. I, Birou contabilitate, Financiar-contabil, două posturi. 
2. Participanţi la examenul de promovare: 
- Pcc Dascălu Ana-Manuela – economist gr. II; 
- Pcc Stan Liliana – economist gr. II. 
3. Data, ora, locul şi modalitatea de susţinere a examenului de promovare: 
- Birou contabil şef, sediul U.M. 01838 Boboc, 12.05.2021, ora 10.30, probă scrisă. 
4. Tematica examenului de promovare: 
- Componenţa situaţiilor financiare; Bilanţul - prevederi generale; Contul de rezultat 

patrimonial - structură; situaţia fluxurilor de trezorerie; principii şi politici contabile; reguli 
generale de evaluare la intrarea în patrimoniu; 

- Condiţii de stabilire a răspunderii materiale a militarilor; acoperirea pagubelor stabilite prin 
depunerea în natură a bunurilor dacă paguba nu este urmarea unei infracţiuni - condiţii, 
procedură;  

- Angajarea cheltuielilor ca etapă în angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
instituţiilor publice - tipuri de angajamente, condiţii de avizare ale angajamentelor, 
funcţiunea contului 8067 - Angajamente legale; 

- Organizarea şi conducerea contabilităţii. Registrele de contabilitate. Contabilitatea 
Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice; 

- Predarea - primirea gestiunii; situaţii în care se execută predarea - primirea, mod de 
desfăşurare; 

- Inventarierea terenurilor, clădirilor; creanţele şi obligaţiile faţă de terţi - verificare şi 
confirmare; 

- Reguli generale privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice; ce active fixe corporale se reevaluează, elemente ce se iau în calcul 
pentru stabilirea diferenţelor din reevaluare. 

5. Bibliografia examenului de promovare: 
- M.17/2012, „Regulamentul de ordine interioară pentru personalul civil din Ministerul 

Apărării Naţionale”; 
- Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată; 
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor 
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- 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; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 privind 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; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi 
a Planului de conturi pentru acestea; 



 

 

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 
preventiv, republicată; 

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

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
referitoare la controlul financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu în Ministerul Apărării Naţionale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările ulterioare; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3471/2008 pentru modificarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 25/2012 privind aprobarea instrucţiunilor 
privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea - 
primirea şi gestionarea bunurilor din patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, cu 
completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 
socialiste, cu modificările şi completările ulterioare. 

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 
completările ulterioare, după caz.  

               


