Anunț
cu privire la desfășurarea concursului
pentru ocuparea funcției vacante
09.11.2016

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță concurs ocuparea funcției
vacante de Contabil (perioada determinată) din cadrul Serviciului contabilitate.


Scopul general al funcției:

Realizarea activităţii ce ţine de evidenţa contabilă în cadrul ANRE.


Sarcinile de bază ale funcţiei:

 Organizează şi asigură ţinerea continuă a contabilităţii;
 Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinaţiei;
 Asigură controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare;
 Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului Agenției;
 Elaborarea proiectului de buget şi întocmirea bugetului anual;
 Întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare trimestriale şi anuale.


Cerinţe specifice față de candidați:



Studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul contabilității;



Experiență practică de minimum 3 ani în domeniu.



Posedarea limbilor: română, rusă, engleza – avantaj;



Competențe de elaborare, formatare şi prezentare a documentelor.



Cunoştinţe, experiență în operare și administrare a sistemelor de operare (Windows XP,
Windows 7 / 8/10, etc. );

2. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul ANRE
Condiții generale:
 Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 Lipsa antecedentelor penale.
 Abilităţi: organizare, capacități analitice și de lucru cu informaţia, de a lua decizii,
argumentare, mobilizare de sine, de soluționare operativă a problemelor;
 Atitudini/comportamente: spirit de echipă şi iniţiativă, respect faţă de oameni, disciplină,
responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, comunicare eficientă, tendinţă spre dezvoltare
profesională continuă.

3. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:


curriculum vitae;



copia buletinului de identitate;



copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare
profesională şi/sau specializare;



copia carnetului de muncă;



declaraţia cu privire la lipsa antecedentelor penale.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună
cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun
documentele nominalizate personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia prezentării în ziua
concursului a tuturor actelor în original pentru autentificare).
4. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, este 25.11.2016, ora
17-00.
Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:
mun. Chișinău, str. Columna 90, bir. 203 sau la adresă e-mail: inicolaev@anre.md
Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu. Toate CV - urile vor fi analizate cu
obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.

