Informația cu privire la condițiile de ocupare a funcției
Inspectoratul General al Poliției str. Tiraspol, 11/1
Anunț cu privire la ocuparea funcției publice de execuție vacantă de contabil
șef al Contabilității al Inspectoratului de poliție Orhei
(1 funcție pe perioadă nedeterminată, pentru completarea funcţiei publice)
Scopul general al funcţiei:
Asigurarea respectării Legii contabilității în sectorul bugetar și altor acte
normative. Asigurarea finanțării, analizei și executării alocațiilor bugetare aprobate
în cadrul inspectoratului de poliție. Elaborarea rapoartelor (non)financiare și
dărilor de seamă pe domeniul de competență.
Sarcini de bază:
 Coordonarea și organizarea activității Contabilității Inspectoratului de
poliție.
asigurarea respectării Legii contabilității în sectorul bugetar și altor acte
normative în cadrul Inspectoratului de poliție.
 Elaborarea proiectului/propunerilor de buget, alocațiilor bugetare pentru
Inspectoratul de poliție.
 Efectuarea înregistrărilor contabile și procedeelor de prelucrare a datelor,
efectuarea înregistrării cronologice și sistematice a documentelor primare la
conturile curente în sistemul trezorerial, întocmirea Balanței de verificare
(Bilanțului circulant) și a Cărții Mari.
 Ținerea evidenței contabile aferentă avansurilor acordate și datoriilor
instituțiilor din cadrul sistemului bugetar și din afara sistemului bugetar față de
furnizori.
 Ținerea evidenței contabile a mijloacelor fixe, activelor nemateriale și
materialelor circulante.
 Examinarea, perfectarea și întocmirea, după caz, a indicațiilor, scrisorilor și
petițiilor pe domeniul de competență.
Persoanele interesate vor depune personal dosarul privind ocuparea funcţiei
vacante, în 15 zile din ziua publicării anunţului (pînă la 30.06.2021, ora 17.00), la
Inspectoratul General al Poliției str. Tiraspol, 11/1.

Date de contact:
Ruslan Teșu
tel.: 022-868024, ruslan.tesu@igp.gov.md
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