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       ANUNŢ  
pentru ocuparea funcţiei de contabil pe materiale pe durată determinată 

în  IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Centru 
 

Cerinţele generale faţă de funcţie: 
- cetăţean al Republicii Moldova; are domiciliu sau are drept de reşedinţă în RM;  
- studii superioare: licențiat în științe economice;  
- acte eliberate conform legislaţiei RM sau obţinute într-un alt stat şi recunoscute şi echivalate 

în condiţiile stabilite de Guvern;  
- lipsa antecedentelor penale, confirmate prin declaraţie pe propria răspundere;  
- cunoştinţe a cadrului legislativ şi normativ din domeniul contabilității; 
- abilităţi în arta comunicării; 
- cunoaşterea calculatorului, tehnicii de tapat cursiv. 
- vârsta aptă de muncă 

 
Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor. 
       
Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare - Valentina Ojog, 

şef secţie resurse umane, tel. 0 (22) 27-45-69,  adresa electronică: amtcentru@ms.md 
Administraţia   

 Anexa nr. 1 la anunţ 
 
 ATRIBUŢIILE DE SERVICIU  A  CONTABILULUI  PE  MATERIALE      

 
3.SARCINILE DE  BAZĂ. 
3.1.Asigurarea evidenţei  contabile şi gestiunia surselor financiare, controlul  integrităţii bunurilor materiale  

şi mijloacelor băneşti 
3.2. Întocmirea dărilor de seamă contabile conform cerinţelor şi în terminii stabiliţi. 

 
4. Contabiul pe materiale este obligat: 

 4.1.Să duca evidenţa tuturor  valorilor materiale din Asociaţie conform instrucţiunilor cu privire la evidenţa 
contabilă;  

4.2. Să întocmească  lunar  notele contabile;  
 4.3. Să efectuieze analiza bilanţului pe conturile contabile  
111,112,113,121,122,123,124,172,211,213,214,221,224,226,233,234,261,262,426,428,521,537,541,542,544,612,62
2,711,713,714,722,811,812,821,835,836,914,918,919 conform legislaţiilor în vigoare;  
 4.4. Periodic să confrunte înregistrările contabile cu datele persoanelor responsabile de bunuri materiale;  
 4.5. Să întocmească documentaţia necesară la eliberarea bunurilor material din deposit conform cerinţelor 
secţiilor;  
 4.6. Să participle la inventarierea anuală a bunurilor materiale;  
 4.7. Să participle la transmiterea bunurilor material de la un gestionar la altul în caz de eliberare din 
serviciu; 
 4.8. Să calculeze conform cerinţelor uzura mijloacelor fixe;  
 4.9. Să respecte normele de comportare în relaţiile de serviciu, regulile de etică;  
              4.10. Să respecte subordonarea şi disciplina de muncă; 
 4.11. Să asigure completarea documentaţiei contabile pe suport de hîrtie şi în format electronic,  

4.12. Să-şi perfecţioneze permanent cunoştinţele prin participarea la reciclări în domeniul contabilităţii;  
               4.13. Să asigure integritatea bunurilor aflate în gestiune. 
 4.14. Să poarte în permanenţă asupra sa permisul nominal de acces la locul de muncă; 
 4.15. Să prezinte pontatorului  certificatul de concediu medical după închiderea lui, cît mai curînd posibil, 
dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare din momentul închiderii concediului medical, iar în cazul cînd concediul 
medical a survenit în interiorul concediului de odihnă anual, după expirarea acestuia;  
  4.16. Să cunoască şi să respecte: 

a) Contractul colectiv şi individual de muncă,  
b) Regulamentul intern al instituţiei, 

   c) Ordinele, dispoziţiile administraţiei şi a organelor ierarhic superioare,  
               e) Angajamentul de confidenţialitate;  
 4.17. Să respecte cerinţele privind protecţia civilă la apariţia unor situaţiei  excepţionale: 
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