ANUNŢ cu privire la depunerea documentelor privind ocuparea funcţiei vacante de Contabil
Principal al Secției Evidență Contabilă, a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
Domeniul de activitate: Contabilitate
Denumire funcţie vacantă/Subdiviziune: Contabil Principal al Secției Evidență Contabilă.
Unități disponibile: 1
Sarcinile de bază ale funcţiei vacante, conform fişei postului:
1. Efectuarea operațiunilor bancare, urmarirea primirii la timp a extraselor de cont și verificarea
concordanței acestora cu documentele însoțitoare.
2. Evidența și controlul documentelor ce aparțin entității;
3. Gestionarea operațiunilor cu titularii de avans.
4. Implementarea politicilor și strategiilor în domeniul managementului finanțelor publice și a
politicii de contabilitate a Serviciului.
Scopul funcției, conform fișei postului:
Titularul postului are rolul de a tine evidența scriptică a tuturor operațiunilor bancare,decontărilor
de avans și altor operațiuni contabile necesare pentru implementarea adecvată a politicii de
contabilitate și a legislației cu referire la evidența contabilă.
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Tatiana Evseenco
Telefon:

E-mail:

Web site:

022 77-36-41

resurse.umane@meteo.gov.md

meteo.md

Adresa: str. Grenoble 134, MD-2072, mun. Chișinău
Tip de angajare: Pe perioada nedeterminată
Condiţiile de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul
respective în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei respective, conform
certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii: Superioare de licenţă sau echivalente în domeniul evidenței contabile, economie,
finanțe.
Cunoştinţe:
- Legislația în domeniul contabilității;
- Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;
- Legislația în domeniul civil, administrativ, comercial și al muncii;
- Abilități de utilizare a computerului și a programelor de prelucrare a datelor și informațiilor;
- Legislația în domeniul civil, administrativ, comercial și al muncii;
- Regulamentul Centrului administrativ, cât și instrucţiunile şi alte acte normative din domeniul
economico-financiar.
Experiență profesională: 1 ani de activitate în domeniul.
Aptitudini/comportamente: respect față de oameni, diplomație, punctualitate, disciplină, spirit
de echipă.
Documente ce urmează a fi prezentate:
• Copia buletinului de identitate.
• Certificat medical (formular nr. 086/e).
• Copia carnetului de muncă și/sau alte certificate care confirmă vechimea muncii în
domeniu.
• Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare.
Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal

Salariul de funcție:
Salarizarea conform Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar. Clasa de salarizare 58, coeficientul de salarizare 3,29, cuantumul salariului de bază este
5430 lei.
Bibliografia concursului:
1. Constituția R. Moldova.
2. Hotărîrea Guvernului nr. 330 din 03.04.2006 pentru aprobarea nomenclatoarelor serviciilor

prestate gratuit și contra plată de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat și a modului
de utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
3. Legea nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar.
4. Legea nr. 181 din 25.07.2014 cu privire la finanțele publice și responsabilității bugetarfiscale.
5. Legea bugetar anuală.
6. Legea nr. 270 din 23.11.2018, privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
7. Legea Contabilității nr. 113 din 27.04.2007.
8. Codul Fiscal.

