
În conformitate cu prevederile pct.46
1
 din Regulamentul cu privire la ocuparea 

funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova 

nr.201 din 11.03.2009, Primăria orașului Telenești anunţă prelungirea 

CONCURSULUI pentru ocuparea funcţiei publice vacante de : 

1. Specialist (contabil - șef adjunct) -1 unitate (funcție publică de execuție); 

2. Specialist (pentru planificare) -0,5 unitate (funcție publică de execuție). 

Informaţii utile: 

1. Denumirea autorităţii publice: Primăria orașului Telenești 

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

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante 

I. Cerinţe generale: 

I. Cerinţe generale: 

 Să deţină cetăţenia Republicii Moldova ; 

 Să fie cunoscător al limbii române ( scris şi vorbit); 

 Să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

 Să nu depăşească limita vîrstei de pensionare 63 ani. 

 Să fie apt/ă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei 

publice,conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; 

 Să aibă studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

 În ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, sau nu a încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare; 

 Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 

 Nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 

activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti 

definitive prin care s-a dispus această interdicţie; 

 Lipsa interdicţiei de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al 

Autorităţii Naţionale de Integritate. 

II. Cerinţe specifice: 

 Studii: -superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente - în domeniul 
economic, financiar, contabil, bancar; 

 Vechime în muncă: - preferabil 2  ani în domeniul contabilității, 

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

Power-Point. 

 Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul financiar. 

 Abilităţi: organizatorice, de administrare,elaborarea documentelor, argumentare, 
comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a 

experienţei dobîndite. 

 Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, 
disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

 

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

 formularul de participare; 

 copia buletinului de identitate; 

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

profesională şi/sau specializare; 

 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. 



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. 

Data limită de depunere a dosarelor la concurs – 03 iunie 2022 ora 16.00. 

Adresa poștală- 5801, or.Telenești, str. 31 august, 8, telefoane de contact: 2-25-30; 2-20-88. 

E-mail: primariatelenesti@gmail.com 

Persoana de contact - Nicolae Nastas, secretar al Consiliului orășenesc. 
 

Bibliografia concursului 

 Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public; 

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

public; 

 Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese; 

Legea nr.133 din 17.06.2016, privind declararea averii şi a intereselor personale; 

Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional; 

Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a 

candidaţilor la funcţii publice; 

Legea nr.199 din 16.07.2010, cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică; 

● Acte normative din domeniul administraţiei publice locale: 

Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; 

Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă; 

Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ- teritorială a 

Republicii Moldova; 

● Acte normative din domeniul de specialitate: 

Legea contabilităţii nr.113-XVI din n27.04.2007; 

Legea nr.397-XVI din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; 

Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002; 

Legii R.Moldova nr.270 din 23.11.2018, privind sistemul de salarizare în sectorul 

bugetar; 

Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.1231 din 12.12.2018, pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar; 

Hotărîrea Guvernului nr.152 din 19.02.2004 cu privire la cuantumul sporului de 

compensaţii pentru munca prestată în condiţii nefavorabile; 

Hotărîrea Guvernului nr.99 din 16.02.2010 cu privire la aprobarea limitelor 

numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielirlor de personal în sectorul bugetar; 

Legea Bugetului de stat; 

Acte legislative şi normative legate de achiziţiile publice; 

● Alte surse 

mailto:primariatelenesti@gmail.com

