APROB
Procurorul General
Corneliu GURIN
/ semnat/
25 februarie 2015
ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor publice vacante în cadrul Procuraturii Generale cu începere de la data de
25 februarie 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:
4. 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 – Șef-adjunct al secției – 2 funcţii
4.Nivelul de salarizare: grad de salarizare 11, 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 corectitudinii evidenței contabile, întocmirii la timp a rapoartelor
financiare privind executarea legii bugetului de stat pe anul curent, pe toate tipurile de
instituții și mijloace speciale în baza instrucțiunilor și indicațiilor Ministerului Finanțelor,
Legii Contabilității și hotărârilor de Guvern;
- monitorizare și controlul asupra întocmirii la timp și corectitudinii prezentării
rapoartelor financiare privind executarea bugetului;
- elaborarea și coordonarea propunerilor pe tipurile de instituții în scopul asigurării
procesului bugetar la elaborarea legii bugetare anuale;
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Sarcinile de bază
1. Coordonarea procesului de elaborare și rectificare a propunerilor bugetare pe tipuri
de instituții și mijloace speciale;
2. Coordonarea exercitării aspra propunerilor de buget pe tipuri de instituții și
acordarea consultațiilor în domeniu;
3. Coordonarea procesului de elaborare și aprobare a planurilor de finanțare, devizelor
de cheltuieli, precum și monitorizarea utilizării alocațiilor bugetare și mijloacelor
speciale pe tipurile de instituții;
4. Coordonarea procesului de raportare pe sectorul patronat;
Activitățile/atribuțiile de serviciu:
1. Elaborarea evidenței contabile prin aplicarea sistemului contabil în dublă partidă
cu prezentarea rapoartelor financiare complete;
1.1 organizarea și asigurarea elaborării neîntrerupte a evidenței contabile în
conformitate cu planul de activitate, procedeelor interne privind contabilitatea de gestiune
pe toate tipurile de instituții și mijloace speciale;
1.2 asigurarea regulilor de circulație a documentelor și tehnologiei de prelucrare a
informației contabile;
1.3 asigurarea evidenței contabile sintetice;corectitudinea și înregistrarea la timp în
Cartea mare;
1.4 organizarea controlului de păstrare a patrimoniului de stat al Procuraturii RM prin
efectuarea inventarierii generale anuale și la necesitate;
1.5 asigurarea înregistrării elementelor contabile în baza metodei de casă;
1.6 asigurarea înregistrării mijloacelor bănești și a cheltuielilor efective conform
clasificației bugetare și bugetului aprobat;
1.7 asigurarea controlului asupra corectitudinii și îndeplinirii la timp a finanțării
cheltuielilor, în limita devizelor de cheltuieli ale Procuraturii RM;
1.8 participarea la prelucrarea datelor în sistemul informațional de evidență contabilă
Soft-Contabil-buget, în conformitate deplină cu instrucțiunea nr. 93 din 19 iulie 2010 și
clasificația bugetară cu modificările ulterioare;
2. Asigurarea elaborării și respectării politicii de contabilitate în conformitate cu
cerințele legislației de evidența contabilă, hotărârilor de Guvern, instrucțiunilor și
indicațiilor Ministerului Finanțelor;
2.1 asigurarea și controlul asupra elaborării corecte și la timp a rapoartelor financiare
pe toate tipurile de instituții și mijloace speciale;
2.2 elaborarea bilanțului executării bugetului Procuraturii Generale;
2.2.1 elaborarea rapoartelor privind executarea bugetului la componența de bază și
mijloace speciale;
2.2.2 descifrarea decontărilor cu debitorii și creditorii înregistrate la bilanț;
2.2.3 întocmirea notei explicative la darea de seamă.
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2.3 coordonarea procesului de elaborare și modificare/rectificare a bugetului pe tipuri
și mijloace speciale:
- asigurarea controlului asupra propunerilor de buget, conform normelor
metodologice privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile publice centrale a
propunerilor la proiectul bugetului de stat pe anul corespunzător,
- exercitarea controlului și sistematizarea propunerilor de buget pe bază de programe
și performanță a instituției,
- asigurarea controlului asupra propunerilor de modificare/rectificarea a legii bugetare
anuale,
- coordonarea propunerilor privind elaborarea Cadrului bugetar pe termen mediu
(CBTM),
3. Coordonarea procesului de elaborare și aprobare a planurilor de finanțare, devizelor
de cheltuieli, precum și monitorizarea utilizării alocațiilor bugetare și mijloacelor speciale
pe tipuri de instituții:
- coordonarea și asigurarea prezentării planurilor de finanțare și devizelor de
cheltuieli spre aprobare/înregistrare conform Legii bugetare anuale,
- analizarea sistematică finanțării alocațiilor bugetare și mijloacelor speciale, în
contextul neadmiterii supracheltuielilor și creșterii datoriilor creditare pe tipuri de
instituții,
- analizarea posibilităților acordării necesităților exhausiv apărute din contul
economisirilor formate și elaborarea propunerilor privind distribuirea acestora,
- participarea la elaborarea și analiza prezentării calculelor pentru majorarea salariilor
conform prevederilor legislației.
Responsabilități:
1) răspunderea de organizarea, corectitudinea și certitudinea evidenței contabile, de
reflectarea completă a tuturor operațiilor și rezultatelor inventarieri mijloacelor bănești,
mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare și scurtă durată, valorilor materiale și
calculelor;
2) corespunderea cu circulația datelor evidenței analitice și soldurilor conturilor
evidenței sintetice;
3) efectuarea oportună a inventarierii anuale ale mijloacelor fixe, obiectelor de mică
valoare și scurtă durată, materialelor;verificarea lunară a efectivului de mijloace bănești,
documentelor financiare, obiectelor de valoare și blanchetelor de evidență strictă;
4) descifrarea decontărilor la timp cu debitorii și creditorii;
5) descifrarea decontărilor la timp a plăților în buget, Fondul Social, CNAS, CNAM
ș.a.;
6) executarea oportună și corectă a devizelor de cheltuieli aprobate.
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I. Cerinţe generale:
a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
b) Să cunoască limba de stat (scris şi vorbit);
c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează;
e) Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul
individual de muncă abateri disciplinare în ultimii 7 ani;
f) Să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului, pentru acţiuni în legătură cu serviciul, împotriva înfăptuirii justiţiei, pentru fals
ori fapte de corupţie, pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil
cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
g) Să nu depăşească limita vârstei de pensionare a funcţionarilor publici.
II. Cerinţe specifice:
a) Licenţiat în economie, de preferinţă finanţe şi contabilitate.
b) Vechime în muncă pe profil: mai mult de 3 ani în funcția șef, șef-adjunct de secție,
preferabil în sistemul bugetar.
c) Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Internet, Word, Excel, PowerPoint.
d) Abilităţi: analiză şi sinteză, planificare şi organizare eficientă a volumului de lucru,
elaborarea documentelor, argumentare, lucru independent şi în echipă, profesionalism,
receptivitate la idei şi concepţii noi, instruire, consultare, autoperfecţionare şi valorificare
a experienţei dobîndite.
e) Atitudini /comportamente: creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină,
responsabilitate, tendinţă spre perfecţionare profesională continuă.
f) Cunoştinţe excelente a legislaţiei Republicii Moldova, inclusiv din domeniul solicitat.
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:
- formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau specializare;
- copia carnetului de muncă;
- declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale.
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Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună
cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun
documentele personal.
7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs –16 martie
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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Bibliografia concursului:
- Constituţia Republicii Moldova;
- 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. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a
proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi
a unor persoane cu funcţie de conducere;
- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.
- Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007;
- Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;
- Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;
- Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar;
- Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor
publici;
- Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice;
- Legea cu privire la Procuratură nr. 294 –XVI din 25 decembrie 2008
- Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11martie 2009 cu privire la punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public
- Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi
cerinţele unificate faţă de documentele de politici.
- Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995 despre aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat,
organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor şi altor
mijloace fixe;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1151 din 02.09.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor,
simpozioanelor, festivalurilor, etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul
de stat;
- Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 13.06.1997 pentru aprobarea Regulamentului
privind modul utilizării mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor străine
şi a anumitor persoane;
- Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006 „Cu privire la elaborarea
Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget"
- Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006 „Cu privire la elaborarea
Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget"
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 172 din 09 decembrie 2005 cu privire la
aprobarea Normelor de consum de combustibil și lubrifianți în transportul auto;
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- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 154 din 01 decembrie 2010 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind statutul, drepturile și obligațiunile executorilor de
buget
- Ordinul ministrului finanţelor nr. 19 din 16 februarie 2008 „Pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare si raportare a bugetelor pe
programe"
- Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005 privind aprobarea
Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetului public naţional prin
Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor
- Clasificaţia bugetară, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20
octombrie 2008;
- Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin
Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010;
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Formular
de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante
Organul Procuraturii__________________________________________________________________
Funcţia publică solicitată__________________________________________________________________
I. Date generale
Nume
Data naşterii
Cetăţenia (inclusiv a
altor state)

Prenume
Domiciliu

serv. –
domic. –
MoBIL –

Telefon

E- mail
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

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:
Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, adresa

Denumirea cursului

Diplomă/certificat

Titluri ştiinţifice
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Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

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

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)
Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare
înalt
mediu

V. Calităţi personale (autoevaluare)
Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare
înalt
mediu
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VI. Nivel de cunoaştere a limbilor
Denumirea limbii

Calificativ de cunoaştere
cunoştinţe
bine
de bază

foarte
bine

VII. Abilităţi de operare pe calculator
Programe

Nivel de utilizare

VIII. Relaţii de rudenie
Relaţii de rudenie cu funcţionarii
autorităţilor publice organizatoare a
concursului

IX. Recomandări
Nr.
1.
2.
3.

Nume, prenume

Organizaţia, postul deţinut

Tel., e-mail

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul
autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.
Data completării formularului

__________

Semnătura
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Nr. de înregistrare:_____
Data eliberării: ____________
În legătură cu participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice în organele Procuraturii, se solicită
certificatul medical pentru concurentul
_____________________________________________________
(nume, prenume, anul naşterii, domiciliul)
Conducătorul subdiviziunii Procuraturii Generale, procuraturii teritoriale sau specializate
____________ (semnătura)
EXTRAS MEDICAL DE LA DOMICILIU
Medicul narcolog:

Medicul psihiatru;
Prin prezentul se confirmă, că cet.

Prin prezentul se confirmă, că cet.

La evidenţă narcologică
Medicul de fasmilie

La evidenţă la psihiatru
L.Ş

Medicul

L.Ş

Medicul ftiziolog:
Prin prezentul se confirmă, că cet.
La evidenţă la ftiziolog
Şeful policlinicii

L.Ş.
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