REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAHUL
DIRECŢIA GENERALĂ
FINANŢE

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ
ЕЕНЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

MD-3900, or. Cahul.P. Independenţei, 2
Tel/fax (299) 2-08-62, 2-08-62
Nr.

MD 3900, г. Кахул, П. Индепенденцей, 2
тел/факс (299) 2-08-62, 2-08-62

din ОЧ- I X 2018

Cu privire ia organizarea concursului
pentru ocuparea funcţilor publice vacante
în cadrul Direcţiei Generale Finanţe Cahul

^

în temeiul art.28 alin. (1) lit.a) şi 29 alin.(2) lit.c) din Legea nr.l58-XVI din 04
iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, anexa nr.l a
Hotărîrii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 despre aprobarea Regulamentului cu
privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs,
ORDON:

l.Se anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:
- 1 funcţie publică de specialist superior în Direcţia elaborarea şi administrarea
bugetului, pe perioadă determinată (perioada aflării dnei Iorga-Scripnic Tatiana în
concediu pentru îngrijirea copilului, pînă la 12. 04. 2020);
- 1 funcţie publică de specialist superior în Direcţia elaborarea şi administrarea
bugetului, pe perioadă nedeterminată;
34
2.Se aprobă textul avizului cu privire la concursul pentru funcţiile publice vacante şi
bibliografia concursului (anexele nr. 1 şi nr.2);
3. Se obligă responsabilul de personal (dna Ghidu Rodica) să pregătească materialele
aferente concursului şi să asigure publicarea avizului;
4. Comisia de concurs va întreprinde toate măsurile pentru organizarea concursului
şi selectarea candidaţilor în strictă conformitate cu Regulamentul cu privire la
ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs.

Anexa nr. 1
la Ordinul Şefului Direcţiei Generale Finanţe
n r .l^ fd in
12018
AVIZ
DGF Cahul anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei elaborare şi
administrarea bugetului ,pe perioadă determinată (perioada aflării dnei IorgaScripnic Tatiana în concediu pentru îngrijirea copilului, pînă la 12.04.2020);)
I. Scopul general al funcţiei:
Asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului la organizarea şi
asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului în vederea
gestionării eficiente a finanţelor publice locale prin aplicarea principiilor legalităţii
descentralizării administrative, durabilităţii, realităţii, echilibrului, transparenţeişi
publicităţii.
II. Sarcinile de bază:
1. Coordonarea procesului de elaborare şi prezentare a indicilor bugetului la venituri
pentru întocmirea pronosticului dezvoltării social-economice ale unităţilor
administrativ-teritoriale.
2. Coordonarea procesului de prezentare la Ministerul Finanţelor în modul stabilit a
registrelor repartizării veniturilor între bugetul raional şi bugetele locale, precum şi
normativele defalcărilor din veniturile regularizatoare ale bugetului local.
3. întocmirea metodologiilor şi informaţiilor analitice privind dinamica indicilor de
bază a veniturlilor, factorilor de influenţă, tendinţele de dezvoltare a agenţilor
economici în vederea extinderii bazei fiscale.
4. Acordarea asistenţei metodologice autorităţilor publice locale la compartimentul
venituri.
5. Coordonarea procesului de consolidare a bazei de venituri locale proprii a APL şi
a autonomiei de decizie asupra lor.
III. Condiţiile de participare la concurs:
1
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
V
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în
teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,
conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
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) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite 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;
>
j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă
dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.
Studii superioare de licenţă în domeniul economiei, contabilităţii, finanţelor;
Experienţa profesională: - minim 6 luni experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe: legislaţia în domeniu, politicile şi procedurile din domeniul
managementului finanţelor publice; cunoştinţe de operare la calculator a
programelor: Excel,Word;
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificarea, analizarea şi elaborarea
documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.
Atitudini / comportament: spirit de iniţiativă; diplomaţie, flexibilitate, disciplină,
responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
IV. Pentru participare la concurs se depun următoarele documente:
a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
i
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) cazierul judiciar.
g) CV+foto.
h) documentele care atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul
consideră necesar.
*Notă : Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe
- proprie răspundere. în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de
concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de
la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului
administrativ de numire.
.*
Candidaţii pot depune dosarele de participare personal pe adresa: or. Qahul,
Piaţa Independenţei, nr.2, biroul 110, prin poştă sau prin e-mail
fmante@inbox.ru pînă Ia 26 decembrie 2018, inclusiv. Relaţii la telefonul: 0299
23847.
BIBLIOGRAFIA
concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist superior în
Direcţia elaborarea şi administarea bugetului în cadrul DGF Cahul
1. Legea nr. 436 -XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
2. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public,
3. Legea nr.230 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar,
4. Legea nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetarfiscale,
i
5. Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale,
6. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Privind punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04:07.2008 cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public,
7. Ordinul M.F. nr. 208 din 24.12.2015 privind Clasificaţia bugetară,
8. .-VOfdi.niil M.F. nr. 209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic
"ivind'elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului.
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Anexa nr. 2
Ia Ordinul Şefului Direcţiei Generale Finanţe
nr. ,j]b 'C din O i-r l-l- Ş,2018
AVIZ
V
DGF Cahul anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei elaborare şi
administrarea bugetului, pe perioadă nedeterminată.
I. Scopul general al funcţiei:
Asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului la organizarea şi
asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului în vederea
gestionării eficiente a finanţelor publice locale prin aplicarea principiilor legalităţii
descentralizării administrative, durabilităţii, realităţii, echilibrului, transparenţeişi
publicităţii.
II. Sarcinile de bază:
1. Coordonarea procesului de elaborare şi prezentare a indicilor bugetului la venituri
pentru întocmirea pronosticului dezvoltării social-economice ale unităţilor
administraţi v-teritoriale.
[
2. Coordonarea procesului de prezentare la Ministerul Finanţelor în modul stabilit a
registrelor repartizării veniturilor între bugetul raional şi bugetele locale, precum şi
normativele defalcărilor din veniturile regularizatoare ale bugetului local.
3. întocmirea metodologiilor şi informaţiilor analitice privind dinamica indicilor de
bază a veniturlilor, factorilor de influenţă, tendinţele de dezvoltare a agenţilor
economici în vederea extinderii bazei fiscale.
4. Acordarea asistenţei metodologice autorităţilor publice locale la compartimentul
venituri.
5. Coordonarea procesului de consolidare a bazei de venituri locale proprii a APL şi
a autonomiei de decizie asupra lor.
III. Condiţiile de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în i
teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,
conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
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) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite 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;
j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă
dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.
1
Studii superioare de licenţă în domeniul economiei, contabilităţii, finanţelor;
Experienţa profesională: - minim 6 luni experienţă profesională în domeniu.

j

V.
Cunoştinţe: legislaţia în domeniu, politicile şi procedurile din domeniul
managementului finanţelor publice; cunoştinţe de operare la calculator a
programelor: Excel,Word;
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificarea, analizarea şi elaborarea
documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.
Atitudini / comportament: spirit de iniţiativă; diplomaţie, flexibilitate, disciplină,
responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
IV. Pentru participare la concurs se depun următoarele documente:
i) formularul de participare;
j) copia buletinului de identitate;
k) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
к
l) copia carnetului de muncă;
m) certificatul medical;
n) cazierul judiciar.
o) CV+foto.
p) documentele care atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul
consideră necesar.
*Notă : Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe
proprie răspundere. In acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de
concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de
la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului
administrativ de numire.
Candidaţii pot depune Dosarele de participare personal pe adresa: or. Cjahul,
Piaţa Independenţei, nr.2, biroul 110, prin poştă sau prin e-mail
finante@inbox.ru pînă la 26 decembrie 2018, inclusiv. Relaţii la telefonul: 0299
23847.
BIBLIOGRAFIA
concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist superior în
Direcţia elaborarea şi administarea bugetului în cadrul DGF Cahul
1 . Legea nr. 436 -XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
2 . Legea 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public,
3. Legea nr. 230 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar,
4. Legea nr. 181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetarfiscale,
5. Legea 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale,
i
6 . Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare-a
prevederilor Legii nr. 158-XVI diif04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public”,
7. Ordiş^jfM.F. nr. 208 din 24.12.2015 privind Clasificaţia bugetară,
8.
l.ţh hr. 209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic
irea, aprobarea şi modificarea bugetului.
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