
 

A N U N Ț  

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea  

funcției vacantă în cadrul autorității administrative  

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

 

1. Denumirea funcției: specialist principal Serviciul contabilitate DFB      

2. Scopul și sarcinile de bază: Scopul general al funcției: Asigurarea ținerii evidenței contabile a operaţiunilor economice prin 

aplicarea actelor normative în vigoare în scopul asigurării întreţinerii instituţiei. 

Sarcinile de bază:  
1) Asigurarea evidenței consumului de combustibil. 

2) Asigurarea evidenței decontărilor cu titularii de avans. 

3) Ținerea evidenței bunurilor materiale. 

4) Asigurarea decontărilor cu furnizorii de bunuri și servicii. 

3. Tip de angajare: nedeterminată. 

4. Condițiile de participare la concurs: conform art.27 din Legea 158/2008. 

5. Cerințe specifice pentru participare la concurs: Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul domeniul 

economico-financiar, contabil. 

Cunoștințe: - de utilizare a computerului, Excel, 1C – obligatoriu și alte programe. 

                   - legislaţia în domeniu. 

Experiență profesională: minim 2 ani experiență profesională în domeniu, preferință în serviciu public. 

Abilități: planificare, organizare, control, elaborare a documentelor, comunicare eficientă etc. 

Atitudini: respect faţă de oameni, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres 

profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

6. Documente ce urmează a fi prezentate: 

- copia buletinului de identitate; 

- formularul de participare la concurs; 

- cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse); 

- copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea; 

- copia carnetului de muncă; 

- copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale; 

- documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar. 

7. Bibliografia concursului: 

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; 

- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale; 

- Legea integrității nr. 82/2017; 

- Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; 

- Legea contabilității nr.113/2007; 

- Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale; 

- Legea nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale; 

- Cod nr.1163/1997 Codul fiscal; 

- Cod nr.154/2003 Codul muncii; 

- HG nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar; 

- HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova; 

- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA; 

- Ordin nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice 

privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar. 

8. Termenul prelungit de depunere a dosarului: 06 APRILIE 2020 inclusiv. 

9. Modalitatea de depunere: prin poșta, e-mail sau personal (la sediul central al Agenției). 

10.  Date de contact: Secretar al Comisiei  

 Tel: (022) 292-612 

 E-mail: hr@aipa.gov.md 
Pentru detalii accesați site-ul: cariere.gov.md 
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