APROB
Procurorul General
Corneliu GURIN
_________________
26 martie 2015
ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor publice vacante în cadrul Procuraturii Generale cu începere de la data de
26 martie 2015
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin
concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările
ulterioare, Procuratura Generală anunţă concurs pentru următoarele funcţii:
Informaţia necesară:
1.Denumirea autorităţii publice: Procuratura Generală a Republicii Moldova
2. Sediul autorităţii: mun. Chişinău, str. Mitropolit Bănulescu – Bodoni, 26
3. Denumirea funcţiei publice:
Secţia finanţe şi contabilitate – Specialist principal (contabil salariu) –2 funcţii.
4.Nivelul de salarizare: grad de salarizare 7, sporuri, premii, adaosuri la salariu,
conform prevederilor Legii nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a
funcționarilor publici și Hotărârii Guvernului nr. 331 din data de 28.05.2012 privind
salarizarea funcționarilor publici.
Scopul general al funcţiei
-asigurarea procesului de executare a Legii bugetului pe baza instrucţiunilor şi
indicaţiilor Ministerului Finanţelor, Legii contabilităţii şi Hotărîrilor Guvernului.
Atribuţiile de bază ale funcţiei
- participarea la prelucrarea datelor în sistemul informaţional de evidenţă contabilă
Soft-Contabil – buget, în conformitate deplină cu instrucţiunea nr. 93 din 19.07.2010 şi
clasificaţia bugetară cu modificările ulterioare.
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- eliberarea lunară a informaţiei / fişelor personale de salariu şi a informaţiei pe
venit anual.
- calcularea şi achitarea salariului, ajutorului material, premiilor, indemnizaţiilor şi
altor plăţi în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare angajaţilor
procuraturilor teritoriale şi specializate încredinţate / repartizate.
Condiţiile de participare la concurs:
I.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cerinţe generale:
Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova.
Cunoaşterea limbii de stat (scris şi vorbit).
Capacitate deplină de exerciţiu.
Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează.
Fără antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie.
Să nu depăşească limita vârstei de pensionare a funcţionarilor publici..

II.
Cerinţe specifice:
a) Studii: licenţiat în economie, finanţe şi contabilitate.
b) Vechime în muncă: cel puţin 3 ani în domeniul solicitat, preferabil în sistemul
bugetar.
c) Cunoașterea legislaţiei Republicii Moldova, inclusiv din domeniul solicitat.
d) Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, Internet,
Power-Point etc.
e) Atitudini/comportamente: creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate,
disciplină, responsabilitate, tendinţă spre perfecţionare profesională continuă.
5. 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.
6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la
concurs:
- cererea despre înregistrarea în calitate de candidat la funcţie;
- formularul de participare la concurs
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de studii;
- certificatul medical;
- cazierul juridic în original;
- copia carnetului de muncă;
- copia livretului militar.
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7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs –10 aprilie
8. Locul desfăşurării concursului.
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului
este sediul Procuraturii Generale, mun. Chişinău, str. Mitropolit Bănulescu - Bodoni,
26, biroul nr.3 telefoane de contact: 022-212348
Important: În conformitate cu pct. 6 al Regulamentul cu privire la ocuparea a
funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11
martie 2009 cu modificările ulterioare, la concursul anunţat de Procuratura Generală
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante pot candida şi au acces liber de
participare toate persoanele, inclusiv şi angajaţii Procuraturii, care îndeplinesc
condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare
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