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ANUNT 
Direcţia generală financiar-contabilă organizează examen de promovare  

(personal civil contractual) 
 

I. Posturile de execuţie sunt următoarele: 
1. Economist grad I (S) în Secția sprijin activități financiar-contabile, protocol, 

reprezentare și relații publice. 
II. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de înscriere la 

examen sunt următoarele: 
 Cerere de participare la examen; 
 Adeverința întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în 

funcția și gradul în care este încadrat candidatul; 
 Fotocopiile rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, 

certificate pentru conformitate cu originalul; 
 Fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecționare 

profesională, certificate pentru conformitate cu originalul; 
 Fișa postului persoanei care participă la examen. 
Documentele vor fi îndosariate în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din 

plastic, cu şină. 
Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de înscriere la examen, în care 

va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau 
fotocopie însoţită de documentele în original) şi numărul de file.  

Data limită până la care se pot depune dosarele de înscriere la examen este 
16.04.2020, ora 15.00. 

Dosarele de înscriere la examen se depun la secretarul Comisiei de examinare. 
Persoană de contact: cpt. Dascălu Lorena –int. 2890. 

 
III. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
1. Proba scrisă – se desfășoară la sediul Direcţiei generale financiar-contabile, în 

data de 27.04.2020, ora 11.00, sala de ședințe, etaj 2 ;  
Rezultatul la proba scrisă se afișează la sediul Direcţiei financiar-contabile, și pe 

pagina de internet în data de 28.04.2020 până la ora 11.00;  
Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Direcției 

generale financiar-contabile, pînă la data de 29.04.2020 ora 11.00; persoana de contact - 
secretar Dascălu Lorena –int. 2890. 

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează la sediul 
Direcției generale financiar-contabile, cel mai târziu în data de 30.04.2020 ora 11.00. 

 
BIBLIOGRAFIE 

pentru promovarea în funcția de economist grad I la în cadrul  
Secției sprijin activități financiar-contabile, protocol, reprezentare și relații publice  

(în sprijinul Biroului decontări și operațiuni valutare misiuni permanente în străinătate) 
 

 

1) Legea nr. 82/1991, legea  contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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2) Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

4) Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar 
preventiv, cu modificările și completările ulterioare; 

5) Ordinul ministrului finanţelor publice nr.  923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

6) Ordinul ministrului finanţelor 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 şi 
completările ulterioare. 

 
 


