Denumirea funcţiei publice vacante: Direcţia recreditare din cadrul Direcţiei generală
datorii publice – consultant principal– 1 funcție vacantă.
a) Scopul general al funcţiei:
Gestionarea și monitorizarea împrumuturilor recreditate din mijloacele obţinute din
împrumuturile de stat interne și/sau externe în scopul implementării proiectelor și a
programelor de dezvoltare prin intermediul Ministerului Finanţelor (în continuare împrumuturi recreditate).
b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
1. Elaborarea și încheierea contractelor de recreditare și/sau a altor contracte aferente
procesului de recreditare a mijloacelor financiare obținute din împrumuturile de bstat
interne și/sau externe în scopul implementării proiectelor și a programelor de
dezvoltare;
2. Gestionarea şi monitorizarea împrumuturilor recreditate;
3. Compilarea, analiza și raportarea împrumuturilor recreditate de stat.
4. Elaborarea, examinarea şi avizarea actelor normative ce ţin de domeniul recreditării de
stat şi a altor acte normative ce ţin de competenţa Direcţiei;
5. Colaborarea cu organele ierarhic superioare, autorităţile publice centrale şi locale,
beneficiarii recreditaţi, etc.;
6. Estimarea indicatorilor în procesul de elaborare și promovare a proiectului legii
bugetare anuale şi de elaborare CBTM pe domeniul recreditării de stat;
7. Asigurarea executării H.G.R.M nr.1136 din 18 octombrie 2007 în vederea întocmirii
Raportului de stat privind recreditarea de stat;
Cerinţe specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul
contabilităţii şi economiei
Experienţă profesională - cel puţin 2 ani în domeniul solicitat.
Cunoaşterea obligatorie a limbii engleze la nivel B1.
Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un
avantaj.
Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi
interviu la funcţia vacantă de consultant principal al Direcţiei recreditare din
cadrul Direcţiei generală datorii publice:
1. Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public.
2. Legea nr. 190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (Monitorul Oficial
nr.4/47 din 08 septembrie 1994, republicată în Monitorul oficial nr.6-8 din 24 ianuarie
2003);
3. Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire datoria sectorului public,
garanţiile de stat şi recreditarea de stat (cu modificările ulterioare),
4. Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.
5. Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007.
6. Legea bugetului de stat anuală.

Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale.
Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
Legea nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului
fiscal.
11. Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj.
12. Legea nr. 142 din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă.
13. Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012
14. Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 cu privire la reglementarea
activităţii Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr. 208-209/1278 din 21
noiembrie 2008);
7.
8.
9.
10.

