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ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor publice în Procuratură
în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice
vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 şi
Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice în Procuratură, aprobat prin
ordinul Procurorului General nr.41/28 din 04.09.2017, Procuratura Generală
anunţă concurs pentru următoarele funcţii publice vacante şi temporar absente:
Informaţia necesară:
• Denumirea autorităţii publice: Procuratura Generală a Republicii
Moldova.
• Sediul autorităţii: mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt, 73.
• Denumirea funcţiei publice vacante:
Procuratura Generală
Secţia finanţe şi contabilitate
Specialist principal
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• Condiţiile de participare la concurs:
I.
-

Cerinţele generale:

Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova.
Cunoaşterea limbii de stat (scris şi vorbit).
Capacitatea deplină de exerciţiu.
Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care
candidează.
- Fără antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie.
- Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de
vârstă.

II.

Cerinţe specifice:

- Studii: superioare, de licenţă.
- Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel,
Internet, Power-Point, etc.
- Aptitudini/comportamente: creativitate şi spirit de iniţiative, flexibilitate,
disciplină, responsabilitate, tendinţă spre perfecţionare profesională
continuă.
- 1 an de experienţă profesională în domeniu pentru candidaţii la funcţia de
specialist principal.
• 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 (vezi anexa 1).
Copia buletinului de identitate.
Copia diplomei de studii.
Certificatul medical (vezi anexa 2).
Cazierul juridic în original.
Copia carnetului de muncă.
Certificat de activitate de la ultimul loc de muncă.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la
concurs până la data de 10 mai 2022 inclusiv.
Dosarul de participare la concurs se depune personal la secretarul Comisiei
de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice în Procuratură.
Procuratura Generală a Republicii Moldova, mun. Chişinău, bd.Ştefan cel
Mare şi Sfânt 73, telefon de contact: 022 - 828 - 376.

BIBLIOGRAFIA actelor normative
pentru concursul la ocuparea funcţiei publice vacante
1. Constituţia Republicii Moldova
2. Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură
3. Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
4. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public
5. Legea nr.82 din 25.05.2017 integrităţii
6. Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
7. Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
8. Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.l 16 din 19.07.2018
9. Regulamentul cu privire la evidenta adresărilor parvenite în Procuratură
10. Instrucţiunile de secretariat {vezi site-ul Procuraturii Generale, compartimentul
-Acte normative).

Suplimentar pentru funcţia de specialist principal al secţiei finanţe şi
contabilitate
1. Codul fiscal RM
2. Codul muncii RM
3. LEGEA contabilităţii şi raportării financiare, Nr. 287 din 15-12-2017.
4. Standardele naţionale de contabilitate
5. Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 cu privire la
aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor
metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în
sistemul bugetar.
6. Legea Nr. 270 din 23-11-2018 privind sistemul unitar de salarizare în
sectorul bugetar.

