
Republica Moldova
PRIMARUL

municipiului Orhei
MD-3500, mun. Orhei, str. V. Mahu, 160

tel: +373 235 22767; fax: +373 235 20378
email : primaria@orhei. md

www.orhei.md

DISPOZITIE

"r. &&
Cu privire la desfdqurarea concursului

in temeiul art.10, art.ll8-121, 124 qi 126-128 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova, afi.26, 29 Si 32 din Legea privind administralia publicd locala nr.436-XVI din
28.12.2006, art.28, 29 din Legea cu privire la funcfia publicd qi statutul func{ionarului public
nr.158 din 04.07.2008, pct.48 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcfiei publice vacante
prin concurs, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului privind punerea in aplicare a prevederilor Legii
nr.158-XV din 4 iulie 2008 cu privire la funclia public[ qi statutul funcfionarului public nr.Zbt
din 11.03.2009, in scopul selectdrii celui mai potrivit candidat qi atragerii lui in autoritatea
publicl a municipiului Orhei, primarul municipiului Orhei,

DISPUNE:

1. Se inifiazi procedurile de organizare Ei desftqurare a concursului pentru ocuparea funcfiei
vacante de "contabil qef in cadrul primdriei municipiurui orhei.

2. Se aprob6 textul anunfului (anexa nr.l) cu privire la condiliile de desfbqurare a concursului
pentru ocuparea functiei nominalizate, care va fi plasat intr-o publicatie periodica cu cel
pufin 20 zile calendaristice inainte de data desftgurdrii concursului.

3. Se aprobi textul informaliei (anexa nr.2) cu privire la condifiile de d.rLErrur. u
concursului pentru ocuparea funcliei vacante nominalizate, care va fi expusa pe pagina
web oficiald a Primdriei municipiului Orhei www.orhei.md qi pe panoul de informutii ul
instituliei.

4. Comisia de concurs va intreprinde acfiunile respective privind buna desfdgurare a
concursului in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare, dosarele de concurs fiind
primite de la candidafi in modul stabilit, in corespundere cu informafia privind condiliile de
desfdqurare a concursului.
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Anexa nr.l
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ANUNT!
Prim6ria municipiului Orhei anun!6 despre organizarea concursului pentru ocuparea

funcJiei publice de contabil gef in Primdria municipiului Orhei.

Informafia privind concursul orgarizat o putefi accesa pe pagina web a Primdriei

municipiului Orhei www.orhei.md, pe panoul informafional al Primdriei municipiului Orhei qi la

numerele telefoanelor de contact23s 22767 sat235 32767.



Anexa nr.2
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Informafie
cu privire la condiliile de desfbqurare a concursului pentru ocuparea funcfiei vacante de contabil

qef in cadrul Primdriei municipiului Orhei

Organizator al concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de contabil qef este

autoritatea executivd a administrafiei publice locale a municipiului Orhei, cu sediul in or. Orhei,
str. V. Mahu, 160.

Funcfia public6 vacanti - contabil gef;

Conform figei postului functia publicS vacantd are urmdtoarele sarcini debazd:
l.Asigurarea aplicdrii standardelor de contabilitate in conformitate cu normele

metodologice gi organizarea evidentei utiliz6rii mijloacelor conform destinatiei in limitele
bugetare precum gi asupra integritAli resurselor bdnegti cu asigurarea controlului asupra
legalitafi operafionale efectuate;

2.Asigurarea evidentei cantitative qi valorice a patrimoniului oragului, a bunurilor
publice din domeniul public gi privat, cu monitorizarea conformd a circulaJiei lor gi a valorilor
materiale respective, inclusiv a instituliilor din subordine;

3.Coordonarea dctivitalii contabilitalii centralizate cu asigurarea unui management

eficient, stabilirea cerin{elor normelor contabile qi de raportare financiard in institu}ie,
elaborarea planului ei de lucru, stabilirea atribuJiilor de serviciu qi a responsabilitdtilor
lucrdtorilor contabilit6tii ;

4.Organizarea efectudrii executdrii bugetare in condiliile echilibrului bugetar cu
administrarea sistemului informalional ,,Gestionarea Alocatiilor bugetare" al bugetului Primdriei;

Condifiile de participare la concurs:

Conditii de baz6 -

o delinerea cetS{eniei Republicii Moldova;
o posedarea limbii de stat gi limbilor oficiale de comunicare interetnicd vorbite in teritoriu;
o neatingerea vdrstei necesare'oblinerii dreptului la pensie pentru limita de vdrst6;
. lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracfiuni s6vdrqite cu inten{ie;
. neprivarea dreptului de a ocupa functii publice.

Conditii specifice - I

o studii superioare absolvite cu diplomd de licentd sau echivalentd in domeniul qtiinlelor
economice I finar\e sau contabilitate.

o minim 1 an in cadrul autoritllilor publice locale

Actele obligatorii ce urmeazl a fi prezentate:
o formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin

Hot6rdrea Guvernului nr.20l din 11.03.2009);
. copia buletinului de identitate;



copia diplomelor de studii gi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecfionare
profesionalS gi /sau specializare;
copia carnetului de muncS;
certificatul medical;
cazieruljudiciar.

Modalitatea de depunere a actelor: candidaJii pentru ocuparea functiei publice vacante,
depun actele personal sau prin reprezentant, la Primlria municipiului Orhei (prin intermediul
CIPS) sau prin poqtd. La cererea de participare la concurs se indicd lista actelor depuse, cu
numerotarea fiec[rei file. Copiile actelor prezentate vor fi verificate cu originalele.

Data limitl de depunere a actelor este - 19.12.2019.

Concursul include proba scris6 gi interviul.

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative gi a altor surse de informare,
relevante funcliei publice vacante, inbazaclrora se vor elabora subiectele pentru proba scrisE qi
interviu, se anexeazE.

Informatiile suplimentare le puteli obtine la telefoanele: 235 32767;235 22767.
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