Ar{uNT
Privind organrzarea examenului de promovare irl pqstpl de.,,Referqnt de sp.ecialitate gradul III in
compartimentul conducere loeistici din S 4 - Loeistica
la Batalionul 3 Geniu "Geneial Constantin Poei'aru"
alBrigFnli 10 Geniu "Dundrea de Jos"
Data

limiti pinl la care se poate depune cererea de inscriere

este: 18.04.20170 orele 12.00.

Tipul probei de examen,locul, data gi ora desfiguririi acesteia:
1. Proba scrisd: se desfrqoard la sediul U.M. 01654 Buziu, strada Euro 85. nr. 5, Mardcineni,
Buziu, in data de 19.04.2017, orele D.A};
Rezultatul la proba scrisi se afiqeazi in data de 2A .A4 .2017 la sediul U.M. 0 1654 Buzdu,
strada Euro 85. nr. 5, Mardcineni, Buz5u qi pe pagina de internet www.bgl0ge.forter.ro.;
Eventualele contestafii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01654
Buziu, strada Euro 85. nr. 5, Maricineni, Buzdu, in data de 20.04.2017, pAnd la orele 16.00; persoana de contact, secretar
Lt. Cosmin AIRINEI, telefon 0238/723.011, int. 0l l l.
. Rezultatul solufiondrii contestafiilor cu privire Ia proba scrisi se afigeazi la sediul U.M. 01654 Buzdu, strada
Euro 85. nr. 5, Mardcineni, Buziu gi pe pagina de internet www.bgl0ge.forter.ro., in data de24.04.2017.

TEMATICA
Pentru examenul de promovare in postul de referent de specialitate gradul III in compartimentul conducere
logisticd din S 4 - Logisticii la Batalionul3 Geniu "General Constantin Poenaru" al Briglzii 10 Geniu "Dundrea de

Jos'

l.
2.
3.
4.
5.
6.
.
8.

7

9.

Organizarea qi conducerea evidentei cantitativ - valorici a bunurilor materiale.
Contabilitatea qi gestionarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar qi bunurile materiale;
Scf,derea din eviden{a contabili a pierderilor determinate de perisabilitili de bunuri materiale;
Principalele mdsuri organizatorice ce trebuie intreprinse de citre comisia de inventariere;
Instrucliuni privind scoaterea din functiune qi casarea activelor fixe, precum qi declasarea gi casarea bunurilor
materiale, altele dec6t activele fixe in Ministerul Apirdrii Na{ionale;
Normele metodologice pentru intocmirea gi utilizarea formularelor specifice privind activitatea financiar-contabild
qi modelele acestora;
Instrucliuni privind rispunderea materialS a militarilor qi salaria{ilor civili din Ministerul Apdririi Nalionale;
lnstrucliuni privind stabilirea competentei pentru aprobarea sc[derii din evidenta contabili a unit5lilor militare din
cadrul Ministerului Apirarii Nalionale a pagubelor pentru care, potrivit legii, nu se angajeazi rispundere materiali
sau a sumelor ce depdqesc cuantumul imputabil al pagubelor;
Ordinea interioard in unitate.

BIBLIOGRAFIA
Pentru examenul de promovare in postul de Economist gradul II in compartimentul contabilitate din Financiarcontabil la Batalionul3 Geniu "General Constantin Poenaru" al Brignzii 10 Geniu "Dunirea de Jos"
l. Ordinul ministrului apnrlrii na{ionale nr. M8/1999 pentru aprobarea ,,Instrucliunilor privind organizarea qi conducerea
evidenlei cantitativ-valorice a bunurilor materiale aflate in administrarea Ministerului Apiririi Nalionale - la pace ", cu
modifi clrile gi completirile ulterioare;
2. Ordinul ministrului apiririi nalionale nr. M.S.l50l20l2 pentru aprobarea ,, Fi-12- Norme privind organizarea qi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor qi capitalurilor proprii in Ministerul Apdrdrii

3.
4.
5.
6.

Nationale";
Ordinul ministrului apiririi nalionale nr.M-9212013, pentru aprobarea ,, Instructiunilor privind scoaterea din funcliune
qi casarea activelor fixe, precum qi declasarea gi casarea bunurilor materiale, altele decit activele fixe in Ministerul
Apiririi Nationale ", cu modificlrile qi completirile ulterioare;
Ordinul ministrului apiririi nationale nr. M-93/1999, pentru aprobarea ,, Normelor metodologice pentru intocmirea qi

utilizarea formularelor specifice privind activitatea financiar-contabila qi modelele acestora", cu modificirile qi
comp letirile ulterioare;
Ordinul ministrului apiririi na{ionale nr. M5/1999, pentru aplicarea prevederilor ,,Ordonantei Guvernului RomAniei nr.
I2I1I998 privind rispunderea marerialS a militarilor qi salarialilor civili din Ministerul Apdririi Na{ionale", cu
modificirile qi completirile ulterioare;
R.G.-l, Regulamentul de ordine interioari in unitate aprobat cu Ordinul ministrului apdrdrii na{ionale nr. M - 38 din 15
martie 2016.
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