
Denumirea funcţiei publice vacante:  Secţia evidenţa încasărilor din cadrul Direcţiei 

operaţionale, Direcţia Generală Trezoreria de Stat – consultant – 1 funcție  temporar 

vacantă. 

 

a) Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la asigurarea procesului evidenţei veniturilor bugetare prevăzute de legea 

bugetară anuală, încasările bugetului de stat, încasările bugetului asigurărilor sociale de 

stat şi încasările fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 

 

b) Sarcinile de bază ale funcţiei: 
1.  Elaborarea și promovarea politicii bugetare în domeniul executării de casă a bugetului public 

naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor. 

2. Elaborarea și avizarea actelor legislative și normative ce   ţin de competența secției. 

3. Înaintarea propunerilor de completare şi modificare a actelor legislative şi normative ce ţin 

de competenţa secției. 

4. Reglementarea şi asigurarea procesului de evidenţă a încasărilor prin sistemul trezorerial al 

Ministerului Finanțelor.  

5. Colaborarea cu  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, Casa Naţională de 

Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină cu privire la modul de 

restituire a plăţilor transferate în plus sau incorect de către contribuabili, identificarea 

riscurilor în comiterea erorilor și înaintarea propunerilor de îmbunătățire a procesului de 

încasare a veniturilor  prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.  

6. Controlul asupra veridicităţii înscrierilor la contul unic trezorerial de încasări ale 

beneficiarilor de venituri cu documentele primare (suport electronic) şi prelucrarea zilnică a 

extraselor bancare la partea de venituri.  

7. Elaborarea și analiza informaţiei operative zilnice, săptămînale, lunare referitor la executarea         

bugetului de stat la partea de venituri. 

   

Cerinţe specifice: 

  Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul 

financiar, contabil, administraţiei publice. 

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 Secţiei evidenţa încasărilor din cadrul 

Direcţiei operaţionale, Direcţia Generală Trezoreria de Stat 

 

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 nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul 

bugetar; 



4. Legea nr.181  din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale; 

5. Legea bugetară anuală;  

6. 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. Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 privind 

clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial nr. 370-376 art. 

2727 din 31.12.2015); 

8.  Ordinul ministrului finanţelor nr.215 din 28 decembrie 2015 cu privire la 

aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a 

mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al 

Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial 377-391 art. 

2731,31.12.2015); 

9.  Ordinul ministrului finanţelor nr.158 din 23.12.2016 cu privire la modul 

de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţioal prin sistemul 

trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017 (Monitorul Oficial 

478-490/2226, 30.12.2016). 

 
 

 

 

 

 

 

 


