A N U N Ţ
privind desfăşura re a concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante
în cadrul Direcţiei generale econom ie, co m erţ şi turism a Consiliului
municipal Chişinău
în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei
publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
M old ova nr.201 din 11 martie 2009, Djrecţia generală eco no mie, comerţ şi turism
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs.
Informaţie privind condiţiile de desfăşurare a concursului:
1. D enum ir ea autorităţii publice: Direcţia generală econom ie, comerţ şi turism
a Consiliului municipal Chişinău.
2. Sediul: str.Columna, 106.
D en u m ir ea funcţiilor publice vacante: specialist principal în Direcţia
m a n a g e m e n t financiar intern
Scopul şi sarcinile de bază :
1.Asigurarea analizei econ omice a decontărilor şi plăţilor efectuate cu diferiţi
debitori şi creditori, analizând contractele încheiate în limitele cheltuielilor
conform planului aprobat.
2.Asigurarea evidenţei privind cheltuielile efectuate pentru întreţinerea Direcţiei
generale conform planului anual al achiziţiilor publice prin verificarea încadrării
lor în prevederile bugetului aprobat pe capitole bugetare.
3.Asigurarea introducerii modificărilor cuantumului anual al plăţii de chirie,
conf orm Legii bugetului şi altor acte normative în sistemul informaţional
automatizat de evidenţă analitică a Iocaţiunii încăperilor nelocuibile municipale.
4.Controlul corectitudinii reclamaţiei ce ţine de calculul datoriei acumulate de către
locatar şi a penalităţii de întârziere în cazul neachitării la timp la plata pentru
locaţiunea încăperilor nelocuibile municipale.
5.Asigurarea întocmirii facturilor pentru serviciile de locaţiune conf orm achitărilor
la contractele de locaţiune, încheiate de Consiliul municipal Chişinău.
6.Asigurarea consultării solicitanţilor în privinţa plăţilor de chirie a încăperilor nelocative. Perfectarea actelor de verificare privind calculul datoriei/creanţelor
acumulate de către locatar la plata pentru serviciile de locaţiune a proprietăţii
municipale.

3. Condiţiile de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) pos edă limba de stat;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei
publice, confo rm certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f) are .studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă (studii
superioare în finanţe, contabilitate,economie);
g) în ultimii 5 ăni nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conf orm art.64 alin.
(1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire lafuncţia publică
şi statutul funcţionarului public;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anum ite funcţii sau de a exercita o
anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complem en tară , ca urmare a sentinţei
judecătoreşti definitive prin care s-a dispus accastă interdicţie;
j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce
derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.
4. V echim ea în muncă:
• V echim ea în m u n c ă
în serviciul public: I an
•

V echim ea în m uncă

pe specialitate: 1an

•
•
•
•

Cuno aşter ea legislaţiei în vigoare cu privire la funcţia publică;
Cuno aşter ea computerului.
Abilităţi: C om pe tenţă, comunicar e, lucru independent şi în echipă;
Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.

6. B I B L I O G R A F I E
1. Constituţia R. M old ova
2. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public” .
3. Legea nr .25-X VI din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului
public” .
4. Le ge a nr. 113- XVI din 27 aprilie 2007 „Legii contabilităţii” .
5. Legea nr.436-XVI din 28. 12.2006 „Privind administraţia publică locală” .
6. Codul administrativ al R. M oldov a nr. 1 16 din 19.07.2018.
7. Le ge a n r . l 2 1 - X V I din 04.05.2007 „ Privind adm inistrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice
8. Legea nr. 100 din 22.12.2017 “Cu privire la actele norma tive” .
9. Le ge a nr. 325/2013 „Privind evaluarea integrităţii instituţionale" ;
10.Le gea nr. 133/2016 „Privind declararea averii şi a intereselor personale";
11.Le ge a nr.982/2000 „Privind accesul la informaţie";
12.
Legea nr. 133/2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal";

13.Ordinul Ministerului Finanţelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea
Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a N o r m elo r metodologice
privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.
14. Ordinul
Ministerului Finanţelor nr. 215 din 28.12.2015 cu privire la
aprobarea N o r m e l o r metodologice privind executarea de casă a bugetelor
co mpon en te ale bugetului public naţional prin Contul Unic Trezorerial al
Ministerului Finanţelor.
15. Lista docum entelor necesare ce urmează a fi prezentate:
a) formularul de participare, (anexa nr. 1);
b).copia buletinului de identitate;
c)
copiile diplo melor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
8. Copiile docu m entelo r prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă
îm preu nă cu docu m en tel e originale pentru a verifica veridicitatea lor.
9. In situaţia în care dosarul de concurs se dep une prin poştă sau e-mail,
prevederile pct.7 se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului sub
sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
10. Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe
proprie răspundere.
11.Termenul de de punere a documentelor.
Te rmenul limită de de punere a docum en telo r pentru participarea la concurs, care
va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului.
12.Locul
desfăşurării concursului.
D epunerea d ocum entelor de participare la concurs şi des făşurarea concursului
vor avea loc la Direcţia generală economie, comerţ şi turism (str. Columna 106,

bir. 20 telefon de contact 0(22) 22-02-48, program: luni-vineri, ora 8:00-17:00,
pauză de masă de la ora 12:00-13:00, Secţia managem ent instituţional şi de
personal, smip. dgecKcdjcmc.md

Form ular
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. dornic. mobil -

K-mail

:

,ir -

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

C ursuri de perfecţionare/specializa re în ultimii 4 ani:
Nr.
crt.

Perioada

“

"

"

“

Instituţia, adresa

_

'

Titlu ri ştiinţifice

Lu crări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii ctc.

III. Experienţa de muncă

Denumirea cursului

Diplomă/certificat

Vechimea în serviciul public
Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate
Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitatc (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

•

•J

*

‘’*

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

IV . Calităţi profesionale (autoevaluare)
Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare
înalt

mediu

V I. Nivel de cunoaştere a limbilor
Denumirea limbii

C alificativ de cunoaştere
cu noştinţe
de bază

bine

foarte
bine

V II. Abilităţi de operare pe calculator

Programe

VI I I . Relaţii de rudenie
'
V. .

Nivel de utilizare

-

t .

’jT

‘

' >

| 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, p e propria răspundere, că datele înscrise în acest form ular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a
verifica datele din form ular şi din documentele prezentate.
Data completării form ularului

Semnătura
Holâririle Guvernului
20 1.11.03.2009 Hotărire privind punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XI ' / din 4
iulie 2008 cu privire ta funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Monitorul Oficial 55-56 249. 17.03.2009

