Denumirea funcţiei publice vacante: Secția metodologia evidenței contabile în
sistemul bugetar din cadrul Direcției metodologie– consultant – 1 funcție temporar
vacantă.
a) Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la implementarea politicii de stat în domeniul gestionării finanţelor publice
prin actualizarea şi perfecţionarea metodologiei evidenţei contabile și raportării în
sistemul bugetar.
b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
1. Participare la procesul de elaborare și implementare a politicilor în domeniul
evidenței contabile și raportării în sistemul bugetar.
2. Participare la elaborarea și perfecționarea metodologiei evidenţei contabile și
raportării în sistemul bugetar.
3. Elaborarea și avizarea actelor legislative și normative ce ţin de domeniu,
înaintarea propunerilor de completare şi modificare a actelor legislative şi
normative în vigoare.
4. Elaborarea, modificarea şi completarea formularelor tipizate de evidenţă contabilă
și formularelor ale rapoartelor financiare.
5. Colaborarea cu ÎS „Fintehinform”, privind automatizarea operațiunilor contabile și
raportării în sistemul bugetar.
6. Participare la instruirea și acordarea asistenţei metodologice pe problemele ce ţin
de evidenţa contabilă în sistemul bugetar.
7. Întocmirea răspunsurilor la adresările, indicaţiile, petiţiile parvenite în cadrul
Ministerului Finanţelor ce ţin de competenţa Direcţiei metodologie.
Cerinţe specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul
economico-financiar.
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 Secției metodologia evidenței contabile
în sistemul bugetar din cadrul Direcției metodologie

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. Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.39 din 10 martie1993 cu
privire la Trezoreria de Stat;

4. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25
iulie 2014;
5. Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale;
6. Legea bugetară anuală;
7. Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;
8. Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 3 iulie 2015;
9. Hotărârea Guvernului nr.500 din 12 mai 1998 despre aprobarea
Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace
fixe,
10.Hotărârea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
publică;
11.Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003 cu privire la aprobarea
Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale;
12. 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).
13.Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 privind
Clasificaţia bugetară;
14.Ordinul ministrului finanţelor nr.215 din 28 decembrie 2015 cu privire la
aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor
componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al
Ministerului Finanţelor;
15.Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 cu privire la
aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor
metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în
sistemul bugetar;
16.Ordinul ministrului finanțelor nr.60 din 29 mai 2012 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind inventarierea.

