
AVIZ 

Primăria com. Paşcani ,  raionul  Criuleni  anunţă concurs pentru ocuparea  

funcţiei vacante  de contabil-şef  în cadrul primăriei .Termenul  de depunere a  

documentelor  de la data de  11 februarie 2019  pînă la  data de 01martie 2019. 

Documentele  pentru participare la concurs  se vor prezenta   pe adresa  -

satul Paşcani r-l Criuleni, Primăria. Relaţii  la tel. 024830237, 0248 30 -236 .  

CONCURSUL VA AVEA LOC  PE DATA DE 04 MARTIE 2019 LA 

ORA 10/00 ÎN LOCALUL PRIMĂRIEI COM. PAŞCANI 

Cerinţe  generale faţă de candidaţi : 

1.Cetăţean al Republicii Moldova , 

2.Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse, 

3.Posedarea  calculatorului (WORD,EXEL,SIA privind ţinerea  evidenţei contabile  

şi planificării în sistemul  bugetar, Internet ), 

4.Experinenţa  în domeniul respectiv este  o prioritate , 

5.Fără antecedente penale , 

6.Apt de muncă,din punct de  vedere medical, 

7.Aptitudini:de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de 

comunicare , de planificare  şi implimentare a activităţilor şi deciziilor în 

domeniu(organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluare şi control ), 

8.Atitudini:respect faţă de oameni,profesionalism, responsabilitate, corectitudine, 

imparţialitate,disciplină, tendinţă de perfecţionare  profesională continuă. 

Cerinţe speciale : 

-studii superioare; medii speciale  - în domeniul contabilităţii, finanţelor, 

economic; 

-competenţe manageriale de administrare şi gestionare a resurselor financiare; 

resurselor materiale; 

-cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniu; 

Candidaţii vor prezenta următoarele acte : 

-CV; 

-formularul de participare ; 

-originalul/copia buletinului de identitate ; 

-originalul/copia, diplomei de studii superioare ; 

-originalul/copia carnetului de muncă ; 

-certificatul medical ; 

-cazierul judiciar ; 

Pentru  relaţii suplimentare:tel.024830237; 024830236; 

Candidaţii la concurs vor susţine o probă scrisă şi interviu. 

Bibliografia concursului: 

1. Constituţia Republicii Moldova; 



2. Acte normative în domeniul serviciului public: 

- Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public; 

- Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului 

public; 

- Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; 

- Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; 

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

decizional. 

3. Acte normative din domeniul administraţiei publice locale. 

- Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; 

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

- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativă-

teritorială a Republicii Moldova. 

4. Acte normative din domeniul de specialitate: 

- Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale; 

- Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007; 

- Codul Fiscal al Republicii Moldova; 

- Acte legislative şi normative legate de achiziţiile publice. 
 

 

 

 

 


