
Specialist principal, Secția evidență contabilă,  

Direcția economico – financiară și administrativă 

 

Scopul general al funcţiei:  

Efectuarea evidenţei executării devizelor de cheltuieli bugetare şi speciale în conformitate cu Legea 

contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi Instrucţiunii nr.93 din 19 iulie 2010 cu privire la evidenţa 

contabilă în instituţiile publice. Asigură ţinerea evidenţei decontărilor cu diferiţi debitori şi creditori. 

 

Sarcinile de bază ale funcţiei: 

1. Efectuarea controlului asupra utilizării corecte şi raţionale a mijloacelor financiare   conform 
devizelor de cheltuieli bugetare aprobate; 

2. Asigurarea înregistrării în evidenţa contabilă a resurselor băneşti şi valorilor materiale; 
3. Efectuarea decontărilor  care apar în procesul executării devizului de cheltuieli; 
4. Asigurarea perfectării notelor contabile privind decontările cu diferite instituţii şi organizaţii; 
5. Asigurarea înregistrării în evidenţa contabilă a cheltuielilor efective. 

 

Cerinţe specifice: 

 

Studii: Superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar. 

Experienţă profesională: cel puţin 1 an de experienţă profesională în domeniu sau în serviciul public. 

Cunoştinţe:  

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 
- Aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă; 
- Cunoaşterea politicilor şi procedurilor în finanţe, precum şi a practicilor pozitive în domeniu; 
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet. 

 

IV. Bibliografia concursului: 

 Constituţia Republicii Moldova; 

 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012; 

 Acte normative în domeniul serviciului public: 

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 
- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 
- Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; 
- Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii 

demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu 
funcţie de conducere; 

- Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; 
- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; 
- Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional. 



 

 Acte normative în domeniul de specialitate: 
- Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007; 
- Clasificaţia bugetară, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008; 
- Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul 

ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010; 
- Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor 

fixe şi activelor nemateriale. 
 

V. Nivelul de salarizare: Salariul de funcție se stabilește conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind 

sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind 

salarizarea funcţionarilor publici. 

 


