
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 

vacante de specialist (contabil-şef adjunct) la primăria oraşului Teleneşti. 

Informaţii utile: 

1. Denumirea autorităţii publice: Primăria orașului Telenești  

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

3.Denumirea funcţiei publice vacante:  

specialist (contabil –şef adjunct) pe o perioadă nedeterminată 

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. 

 Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante  

I. Cerinţe generale: 

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova ; 

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

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu; 

d) Să nu depăşească limita vîrstei de pensionare. 

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

publice,conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; 
f) Să aibă studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
g)  În ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică, sau nu a încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare; 
h)  Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 
i)  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;  
j)  Lipsa interdicţiei de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al 

Autorităţii Naţionale de Integritate.  
 

II. Cerinţe specifice: 

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

financiar, contabil, bancar;  

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

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

Point. 

d)Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul financiar. 



h) Abilităţi: organizatorice, de administrare,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.  

 

 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; 

-  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.  

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.  

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs. 

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 19 decembrie 

2022  inclusiv. 

 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. 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba 

scrisă şi interviu  la funcţia vacantă 

 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; 
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● 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.426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calcul  a 

salariului  mediu; 

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 


