
A N U N Ţ 

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea 

funcţiei  publice vacante de specialist în cadrul primăriei or.Telenești 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice  

vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 

2009, Primăria or.Telenești  anunţă  concurs  pentru ocuparea funcţiei publice 

temporar vacante de specialist (contabil-şef ajunct) pe perioada concediului de 

îngrijire a copilului, la primăria oraşului Teleneşti. 

Informaţia necesară: 

1. Denumirea autorităţii publice: Primăria orașului Telenești  

2. Sediul autorităţii: or.Telenești, str. 31 august, 8 

3. Modalitatea de angajare, este prin concurs, conform Legii nr.158-XVI din 

04 iulie 2008  cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

4.Denumirea funcţiei publice vacante:  

specialist (contabil –şef adjunct) pe o perioadă determinată 

Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la organizarea corectă a evidenţei contabile și a utilizării mijloacelor bugetare şi 

fondurilor fixe  

Sarcinile de bază: 

1. Planificarea şi asigurarea bunei gestionări a bugetului orasului; 

2. Organizarea și ţinerea contabilităţii; 

3. Contribuirea la asigurarea utilizării corecte a bunurilor domeniului public şi ale celui 

privat. 

Atribuţiile de serviciu: 

1. În domeniul planificării şi asigurării bunei gestionări a bugetului oraşului: 

 participă la elaborarea proiectului bugetul oraşului; 

 generalizează şi întocmeşte în termenii stabiliţi dările de seamă trimestriale şi 

anuale privind executarea bugetului orăşenesc; 

 analizează şi controlează executarea devizelor de cheltuieli privind mijloacele 

speciale şi fondul special al bugetului orăşenesc; 

 pregăteşte dispoziţiile de plată spre achitare, conform planului de finanţare, în 

contextul clasificaţiei bugetare; 

 analizează utilizarea mijloacelor financiare în raport cu planul aprobat; 

 asigură corectitudinea evidenţei analitice a cheltuielilor efective pe fiecare articol şi 

alinia; 

 calculează şi asigură plata la timp a salariilor colaboratorilor primăriei; 

 ţine registrul şi duce evidenţa contabilă a investiţiilor, transferurilor şi a mijloacelor 

transmise de la bugetele de toate nivelurile; 



 întocmeşte, la solicitarea contabilului-șef, modificările operate în bugetul orăşenesc 

şi devizele de cheltuieli în conformitate cu deciziile Consiliului orăşenesc; 

 participă sistematic la seminarele de instruire privind aplicarea actelor normative ce 

ţin de evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă referitor la executarea 

bugetului oraşului. 

 

2. În domeniul organizării și ținerii contabilității: 

 asigură întocmirea corectă a documentelor şi legalitatea operaţiunilor efectuate; 

 prezintă, conform planului de finanţare, documente de plată Trezoreriei teritoriale 

pentru transferurile mijloacelor financiare la întreţinerea instituţiilor care ţin de 

evidenţa contabilă; 

 duce controlul documentelor primare întrate în contabilitate din punct de vedere a 

conţinutului cît şi a caracterului legitim a operaţiunilor, verifică datele ce se conţin 

în documente; 

 verifică şi ia la evidenţă, perfectează note de contabilitate şi borderouri cumulative 

cu atribuirea numerelor constante; 

 efectuează evidenţa şi eliberarea bonurilor de combustibil, a cheltuielilor de 

deplasări; 

 studiază sistematic legile, regulamentele, instrucţiunile, indicaţiile metodice 

referitoare la evidenţa contabilă; 

 duce cartea principală, cărţile de venituri şi cheltuieli ale bugetului; 

 contribuie la utilizarea mijloacelor moderne de prelucrare a informaţiilor şi 

documentelor bancare. 

3. În domeniul contribuirii la asigurarea utilizării corecte a bunurilor domeniului 

public şi ale celui privat: 

 face inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, 

valorilor materiale, mijloacelor băneşti, decontărilor (debitorii şi  creditorii) şi 

articole de bilanţ; 

 verifică evidenţierea şi reflectă în evidenţă rezultatele inventarieri; 

 întocmeşte procesul verbal cu informaţia detaliată privind rezultatele inventarierii; 

 atribuie numerele de inventar pentru asigurarea controlului asupra integrităţii 

bunurilor private ale primăriei şi completarea fişelor de evidenţă a lor; 

 duce evidenţa bunurilor domeniului public și privat ale oraşului şi informează 

contabilul-șef; 

 duce evidenţa actelor, listelor pe chestiunile de inventariere a materialelor de preţ; 

 asigură controlul permanent la cheltuielile de încălzire, electricitate; combustibil, 

convorbiri telefonice, etc. în instituţiile ce ţin de evidenţa contabilă; 

 asigură examinarea la timp a demersurilor, propunerilor şi reclamaţiilor cetăţenilor 

în problemele ce ţin de păstrare şi utilizare a mijloacelor fixe în instituţiile publice 

din localitate. 

 

 Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba 

scrisă şi interviu  la funcţia vacantă 

1. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a 

funcţionarului public; 

2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public; 

3. Legea nr.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare. 

4. Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu  privire la conflictul de interese. 



5. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11martie 2009 cu privire la punerea 

în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire 

la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

6. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997, 

Titlurile I, III, IV şi V, (Republicat: Monitorul Oficial, ediţie specială 

din 08.02.2007), cu modificările ulterioare.  

7. Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal         

nr.1164-XIII din 24.04.97 (Monitorul Oficial, ediţie specială, din 

08.02.2007) 

8. Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal 

nr.1417-XIII  din  17.12.97 (Republicat: Monitorul Oficial, ediţie 

specială, din 08.02.2007), cu modificările ulterioare.  

9. Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal 

nr.1054-XIV  din  16.06.2000 (Republicat: Monitorul Oficial, ediţie 

specială din 08.02.2007), cu modificările ulterioare.  

10. Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal nr.408-

XV  din  26.07.2001 (Republicat: Monitorul Oficial, ediţie specială, 

din 08.02.2007), cu modificările ulterioare. 

11. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003 

(Monitorul Oficial, nr.208-210 din 03.10.2003) 

12. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017  

13. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală 

nr.1585-XIII din 27.02.98 (Monitorul Oficial, nr.38-39 din 

30.04.1998) 

14. Legea bugetului de stat pe anul 2017 

15. Legea privind administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006. 

16. Legea privind finanţele publice locale Nr.397-XV din16.10.2003. 

5. Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante  

I. Cerinţe generale: 

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova; 

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit; 

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu; 

d) Să aibă o  stare  de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează; 

f)  Să nu fi fost condamnaţi pentru săvîrşirea unei acţiuni contra umanităţii, contra statului sau 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 

fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvîrşite cu intenţie, care i-ar face  

incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

g) Să nu depăşească limita vîrstei de pensionare (57,6  ani –femei; 62,4 ani - bărbaţi). 

II. Cerinţe specifice: 



a) Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente - în domeniul economic, 

financiar, contabil, bancar;  

 - b)  Vechime în muncă:  

- preferabil cel puţin 1 an în domeniul solicitat,  

c) Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel,  Internet, E-mail, Power-

Point. 

d)Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul financiar. 

h) Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, 

lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.  

i) Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, 

responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.  

6. Condiţiile de muncă. 

Regim de munca: 40 ore pe saptamînă, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste program şi în 

zilele de repaus, după caz; 

- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00 

- Activitate preponderent de birou, deplasări în autoritaţi publice centrale după caz. 

7. Motivare. 

- Remunerare: Gradul 2 de salarizare (de la 2400-3360 lei), în funcție de treapta de salarizare 

potrivit Legii nr.48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici - Instruire: 

cunoştinţele de bază se perfectează în continuu, cu diverse cursuri la Academia de 

Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, seminare organizate de 

Direcția Generală Finanțe , etc. 

- Perfecţionarea: schimb de experienţă, lucru cu direcțiile Consiliului raional, proiecte, 

seminare . 

- Participarea la elaborarea actelor normative: elaborări, propuneri, modificări, etc. 

- Promovarea: Creşterea profesională în dependenţă de evaluarea performanţelor de la finele 

fiecărui an, la care se ia în consideraţie erudiţia, profesionalizmul, autoinsruire, perfecţionarea 

şi dorinţa creşterii profesionale 

8. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs: 

-  formularul de participare, indicat în anexa nr.1; 

-  copia buletinului de identitate; 

- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de   perfecţionare 

profesională şi/sau specializare; 

-  copia carnetului de muncă; 



-  copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar; 

-  declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. 

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună 

cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  

personal, prin poştă. 

Notă:  originalul certificatului  medical şi al cazierului judiciar vor fi prezentate şi anexate la 

dosarul de concurs în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care candidatul a 

fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.  

9.Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs. 

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 07 septembrie   

2017  ora 16.00. 

10. Locul desfăşurării concursului. 

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este 

or.Telenești, str. 31 august, 8,  telefoane de contact: 2-25-30; 2-20-88. E-mail: 

primariatelenesti@gmail.com;  

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor - dl 

Nicolae Nastas, secretar al Consiliului orășenesc. 

11. Cheltuielile. 

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Primăria orașului 

Telenești, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a 

concursului, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) 

sînt suportate de participanţii la concurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.1  la anunţul cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice 

vacante în cadrul Primăriei orașului 

                                                                                   Formular  

de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante  

   

Autoritatea publică _______________________________________________________________________  

   

Funcţia publică solicitată__________________________________________________________________  

   

I. Date generale 
  

Nume  Prenume  

Data naşterii  Domiciliu  

Cetăţenia (inclusiv a 

altor state) 

  

  

  

Telefon  serv. –  

domic. –  

mobil – 

E-mail  

Adresa poştală  

   
  

II. Educaţie  
  

Studii de bază: 
  

Nr. 

crt. 

Perioada Instituţia, localizarea, facultatea  Specialitatea obţinută. 

Diplomă/certificat 

     

     

     

  

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  
  

Nr. 

crt. 

Perioada Instituţia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul obţinut. 

Diplomă/certificat 

     

     

     



   
Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:  
  

Nr. 

crt. 

Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat 

      

      

      

   

Titluri ştiinţifice   

  

  

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.   

  

  

   
   

III. Experienţa de muncă  
  

Vechimea în serviciul public  

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate  

   
Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)  
  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  

  

  

  

  

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  

  

  

  

  

  



Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  

  

  

  

  

   
  

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)  
  

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

    

    

    

    

  

  

V. Calităţi personale (autoevaluare) 
  

Calităţi  Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

    

    

    

    

   
   

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor  
  

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere 

cunoştinţe  

de bază 

bine foarte  

bine 

     

     



     

     

   
  

VII. Abilităţi de operare pe calculator 
  

Programe  Nivel de utilizare 

   

   

   

   

   
   

VIII. Relaţii de rudenie 
  

Relaţii de rudenie cu funcţionarii 

autorităţilor publice organizatoare a 

concursului 

  

  

  

  

   
  

IX. Recomandări 
  

Nr. Nume, prenume Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail 

1.    

2.    

3.    

   

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a 

verifica datele din formular şi din documentele prezentate. 

 

În baza art. 8 al Legii privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, 

procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere nr. 1264-XV din 19 iulie 2002, mă oblig, în cazul  

cîştigării  concursului de ocupare a funcţiei publice vacante, la data numirii mele în funcţia publică, să depun declaraţia cu 

privire la venituri şi proprietate comisiei 

   

Data completării formularului 

  Semnătura 

__________ 



 

Concursul va avea două probe:  
a)     Proba scrisă – referitor la cunoştinţe teoretice, la  care candidatul va răspunde la 6 întrebări (2 din domeniul 

legislaţiei naţionale, 2 din domeniul legislaţiei fiscale, 2  din domeniul ce reglementează activitatea administraţiei 

publice şi funcţionarilor publici).  
b)     Proba practică – referitor la abilităţile şi cunoştinţele practice  

c)     Interviul . 
Candidatul va extrage varianta de lucrări. Durata pregătirii răspunsurilor este de 2 ore astronomice. Interviul va avea 

loc în aceiaşi zi, după evaluarea de comisie a probelor teoretice şi experimentale. Se consideră admişi pentru 

interviu candidaţii ce au obţinut punctaj de la 6 la 10 puncte (din 10 posibile). Candidaţii ce au obţinut la una din 

probe un punctaj mai jos de 6 puncte, sunt excluşi din concurs. 
 

COMISIA DE CONCURS 

 PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE PUBLICE 
 


