ANUNŢ
Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante
în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a
Consiliului municipal Chişinău
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea
funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală arhitectură,
urbanism şi relaţii funciare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice
vacante prin concurs.
Informaţie privind condiţiile de desfăşurare a concursului:
Denumirea funcţiei publice vacante:

Specialist principal, Serviciul analiză şi asigurarea resurselor
bugetare
-

Scopul general al funcţiei: Asigurarea evidenţei contabile în conformitate cu
prevederile legislaţiei financiare, utilizării alocaţiilor bugetare
conform
destinaţiei.
Sarcinile de bază:
 Asigură executarea acumulării veniturilor în bugetul municipal de la emiterea
certificatului de urbanism pentru proiectare , certificatului de urbanism informativ
şi autorizaţiei de desfiinţare .
Asigură legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare conform destinaţiei
pentru anul bugetar în autoritatea publică.
Asigură implimentarea legii cu privire la evidenţa analitică şi sintetică a
mijloacelor fixe , obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în autoritatea publică.
Asigură evidenţa şi totalizează decontările cu diferiţi debitori şi creditori cu
întocmirea rapoartelor lunare .
Administrează baza de date cu privire la evidenţa mijloaceloe speciale din cadrul
instituţiei publice.
Asigură examinarea cererilor, acordă consultaţii persoanelor fizice şi juridice ce
ţine de competenţa direcţiei.
Condiţiile de bază pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de
vârstă;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.
(1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158 din 23.12.2008 sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o
anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei
judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
Cerinţe specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul
contabilitate şi audit.
Vechime în muncă: cel puţin un an de experienţă profesională în domeniu;
Cunoaşterea:
 legislaţiei în vigoare cu privire la funcţia publică şi în domeniul contabilitate şi
audit;
 limbii de stat, limbi străine ( limba rusă şi altă limbă de curculaţie internaţională
va fi o prioritate );
 calculatorului (Windows, Excel, Word);
Abilităţi: organizare, spirit de echipă, coordonare, lucrul cu informaţia,
comunicare eficientă, aplanarea situaţiilor de conflict, negociere, utilizarea
mijloacelor tehnice şi de birou.
Aptitudini/comportament: responsabilitate, respect, receptivitate la idei noi,
obiectivitate, diplomaţie, disciplină, loialitate, tendinţa către dezvoltare
profesională continuă.
LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

a) formular de participare (se anexează;)
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor 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) cazier judiciar.
Notă:

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu originalul
lor, pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau email, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea
respingerii dosarului de concurs.
- Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are
obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum
10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului
administrativ de numire.

TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:
Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs,
care va include proba scrisă şi interviul, este de la data de 01 decembrie până la
data de 23 decembrie 2016.
Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor
avea loc la Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a
Consiliului municipal Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 101,
telefon de contact 022-227316. Persoana de contact –Scrinic Aurelia, şef serviciu
resurse umane şi administrare internă, adresa de email: aurscrinic@yahoo.com.
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Anexa nr.1 la anunţul cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor
publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
a Consiliului municipal Chişinău

Formular
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)
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

Titluri ştiinţifice

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

Denumirea cursului

Diplomă/certificat

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

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor
Denumirea limbii

Calificativ de cunoaştere
cunoştinţe
de bază

bine

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.

Nume, prenume

Organizaţia, postul deţinut

Tel., e-mail

1.
2.
3.
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
__________
Hotărîrile Guvernului
201/11.03.2009 Hotărîre privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4
iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
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