
Anexa nr. 2
la Ordinul Şefului Direcţiei Generale Finanţe 

n r . i g r  din ■

A V I Z
Direcţia Generală Finanţe anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiei publice vacante de specialist în Direcţia elaborarea şi administrarea bugetului 
(perioadă nedeterminată)

I. Scopul general al funcţiei:
Organizarea lucrului de elaborare a proiectului bugetului raionului şi executarea lui în 

vederea gestionării eficiente a finanţelor publice locale prin aplicarea principiilor legalităţii 
descentralizării administrative, durabilităţii, realităţii, echilibrului, transparenţei şi 
publicităţii. Contribuirea la eficientizarea activităţii secţiei elaborarea şi administrarea 
bugetului prin implimentarea prevederilor legislaţiei în domeniu.

II. Sarcinile de bază:

1. Perfectarea documentelor necesare la contractarea de împrumuturi atît pe termen scurt, 
cît şi pe termen lung de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori, în conformitate cu 
prevederile legale.

2. Verificarea corectitudinii întocmirii listelor tarifare ale pedagogilor, a statelor de personal 
ale instituţiilor publice finanţate de la buget.

3. Introducerea indicatorilor rapoartelor financiare ale instituţiilor finanţate de la bugetul 
raional în sistemul informaţional.

4. Pregătirea materialele şi, în caz de necesitate, înaintarea propunerilor de rectificare a 
bugetului raional.

Studii: Studii superioare în economie, contabilitate sau finanţe;
Experienţa profesională: -orice experienţă profesională în domeniu va constiui un avantaj.
Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu; politicilor şi procedurilor în domeniul 
managementului finanţelor publice; cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a calculatorului 
(Excel,Word, Power Point).
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, rezistenţă de efort şi 
stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
IV. Pentru participare la concurs se depun următoarele documente:

a) formularul de participare;
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) cazierul judiciar;
g) CV+foto.

*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.



Dosarele de participare la concurs pot fi prezentate pe adresa: or. Cahul, Piaţa 
Independenţei, nr.2, biroul 110 pînă Ia 4 septembrie 2019. Relaţii la telefonul: 0299 23847 
sau pe email: finante@inbox.ru
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