Denumirea funcţiei publice vacante:
consultant – 1 funcție temporar vacantă.

Direcţia finanţele autorităţilor publice –

a) Scopul general al funcţiei:
Asigurarea elaborării şi implementării politicii bugetare în domeniul finanţelor
publice pentru asigurarea activității autorităților administraţiei publice locale.
b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
1. 1. Elaborează și promovează politicile bugetare în domeniul finanțelor publice, conform
competențelor;
2. Elaborează Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru sectorul repartizat;
3. Elaborează proiectul legii bugetului de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a
bugetului de stat pentru sectorul repartizat;
4. Monitorizează executarea bugetului în sectorul repartizat;
5. Acordă asistenţă consultativă autorităţilor publice locale.

Cerinţe specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul
economiei.
Experienţă profesională –preferabil 1 an în domeniul solicitat.
Cunoaşterea: 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 al Direcţiei finanţele autorităţilor publice

1. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a
funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 74-75/243 din 11 aprilie
2008);
2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23
decembrie 2008);
3. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din
25.07.2014;
4. Legea nr.155 din 27 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al
funcţiilor publice;
5. Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu
funcţii de demnitate publică;
6. Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016;
7. Legea nr.48 din 31 martie 2012 privind sistemul de salarizare a
funcţionarilor publici;
8. Ordinul MF nr. 209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului
metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului;
9. 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).

