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ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare  

în funcţia de  administrator financiar debutant, gradul III-I 

la Compartimentul salarizare şi decontări /financiar-contabil 
 

 

 Funcţia pentru care se organizează examen de promovare este administrator administrator 

financiar debutant, gradul III-l  la Compartimentul salarizare şi decontări /financiar-contabil din 

U.M. 01225 Piteşti. 

  

a) Data, ora şi locul desfăşurării examenului: 

 Examenul de promovare în funcţia de administrator administrator financiar debutant, gradul III-l  

la Compartimentul salarizare şi decontări /financiar-contabil prevăzută cu nivel de studii 

superioare se organizează la sediul Unităţii Militare 01225, strada Trivale nr. 6, localitatea Piteşti, 

judeţul.Argeş, în data de 16.08.2017, în  în sala nr. 7 din pavilionul C2, în data de 16.08.2017, la ora 

12.00; 

 

b) Modalitatea de desfăşurare a examenului: 

Salariatul ce îndeplineşte condiţiile de promovare depune cererea de participare la 

examen la sediul Unităţii Militare 01225, strada Trivale nr. 6, localitatea Piteşti, judeţul.Argeş, 

până la data de 01.08.2017 ora 15.30; persoana de contact: secretar Lt.col.NEACŞU Daniel, telefon 

STAR 5045/107.  

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise, în data de 16.08.2017 

ora 12.00, în cadrul căreia se redactează o lucrare pe un subiect ales de candidat dintre cele stabilite 

de comisia de examinare în baza bibliografiei şi a tematicii de examen. 

Rezultatul la proba scrisă se afişează până la data de 17.08.2017 ora 16.00 la sediul 

Unităţii Militare 01225, strada Trivale nr. 6, localitatea Piteşti, judeţul. Argeş şi pe pagina de 

internet a Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,,BasarabI” 

(www.ncoacademy.ro). 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la la sediul Unităţii 

Militare 01225, strada Trivale nr. 6, localitatea Piteşti, judeţul.Argeş, în data de 18.08.2017, până la 

ora 16.00; persoana de contact: secretar Lt.col.NEACŞU Daniel, telefon STAR 5045/107. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul 

sediul Unităţii Militare 01225, strada Trivale nr. 6, localitatea Piteşti, judeţul.Argeş şi pe pagina de 

internet a Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,,BasarabI” 

(www.ncoacademy.ro), până la data de 21.08.2017 ora 16.00 

 

c) Bibligrafia şi tematica de examen: 
 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru examenul de promovare în funcţia  administrator financiar debutant, gradul III-l  

la Compartimentul salarizare şi decontări /financiar-contabil 
 

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; 

2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea-cadru  Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

4. H.G.1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei 

lunare pentru chirie modificată şi completată cu H.G.1362/2006; 
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5. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2634/2015 privind documentele 

financiar-contabile; 

6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 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; 

7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-5/1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 

Guvernului României nr.121/28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor; 

8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-230/2007 pentru aprobarea "Normelor 

metodologice privind acordarea indemnizatiei de delegare, a indemnizatiei de detaşare şi 

decontarea cheltuielilor de cazare personalului Ministerului Apărării, pe perioada delegării şi 

detaşării în altă localitate, în interesul serviciului; 

9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-124/2006 pentru aprobarea "L-17, Norme 

metodologice privind drepturile de transport ale personalului, transportul tehnicii şi 

materialelor militare, stabilirea preţului, asigurarea, evidenţa, emiterea, utilizarea si justificarea 

documentelor militare de transport pentru nevoile operative ale Armatei României". 

 

TEMATICA 

pentru examenul de promovare în funcţia de  administrator financiar debutant, gradul III-l  la 

Compartimentul salarizare şi decontări /financiar-contabil  
 

1. Contabilitatea instituţiilor publice;  

2. Execuţia bugetul de venituri şi cheltuieli a instituţiilor publice; 

3. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

4. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; 

5. Drepturile băneşti cuvenite personalului din Ministerul Apărării Naţionale; 

6. Răspunderea materială a militarilor. 

                      
Data publicării pe site: 24.07.2017 

 


