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Anunț pentru funcția de Contabil 

Întreprinderea: Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare  

Adresa locului de muncă: mun. Chișinău, str. Eugen Coca nr.28 

Genul de activitate a întreprinderii: Activități de testare și analize tehnice. 

Secție: Direcția Finanțe și Contabilitate 

Denumirea funcției: Contabil 

Scopul general al funcției: 

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității 

și altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv. 

Atribuții de servici: 

1. Organizează și asigură menținerea continuă a contabilității 

 

Asigură întocmirea și prezentarea oportună, completă și corectă a documentelor primare, a 

registrelor contabile; 

Reflectarea faptelor economice în contabilitate; 

Calcularea la timp a salariilor muncitorilor; 

Gestiunea și evidența facturilor fiscale; 

Contabilitatea decontărilor cu clienții și întocmirea actelor de verificare; 

Înregistrarea și gestionarea corectă a registrului de evidență a vînzărilor și procurărilor; 

Acordarea suportului necesar contabilului-șef; 

2. Cunoștințe și abilități: 

Studii economice medii/superioare  în domeniul contabilității; 

Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul contabilității, salarizării; 

       Experiența de munca de cel puțin 1 an, 

       Capacitatea de a calcula impozite, TVA și salarii; 

Cunoștințe de operare la calculator: Programul 1C (ver.8.3), Word, Excel, Internet; 
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       Cunoașterea limbilor române și rusă; 

       Grad înalt de responsabilitate si confidențialitate; 

       Onestitate, corectitudine și lucru în echipă. 

Condițiile de muncă: 

Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi; 

 

Program de muncă: zilnic, luni-vineri, 08:00– 16:30, la adresa întreprinderii. 

 

Oferim: 

• Sprijin în dezvoltarea profesională ; 

• Lucru într-o companie stabilă și dinamică; 

• Pachet social complet; 

• Salariul se negociază la interviu. 

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta : 069941980 

Persoanele interesate pot trimite CV-ul la adresa ariana.tiganescu@cmac.md 


