
Denumirea funcţiei publice vacante:  Secţia reglementarea contabilităţii în sectorul 

corporativ din  cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul 

corporativ – consultant – 1 funcție temporar vacantă. 

 

a) Scopul general al funcţiei: 

Elaborarea proiectelor actelor normative din domeniul contabilităţii în sectorul 

corporativ conform cerinţelor legislaţiei naţionale şi cadrului legal al Uniunii Europene și 

examinarea şi avizarea proiectelor actelor normative parvenite în adresa Secției în 

vederea corespunderii cu principiile generale ale contabilităţii şi raportării financiare.  

Desfăşurarea activităţii metodologice şi organizatorice orientate spre perfecţionarea şi 

ţinerea corectă a contabilităţii în sectorul corporativ. 

 

b) Sarcinile de bază ale funcţiei: 

1. Elaborarea  proiectelor de acte normative din domeniul contabilităţii  în sectorul 

corporativ;   

2. Elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniul contabilităţii în sectorul corporativ; 

3. Acordarea ajutorului metodologic şi organizatoric orientat spre perfecţionarea şi  

ţinerea corectă a contabilităţii; 

4. Avizarea proiectelor de acte legislative şi normative referitor la problemele ce ţin de 

competenţa Secţiei; 

5. Examinarea adresărilor entităţilor ce ţin de domeniul contabilităţii; 

 

Cerinţe specifice: 

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

contabilităţii. 

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 reglementarea contabilităţii în 

sectorul corporativ din  cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în 

sectorul corporativ 
 

1. 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); 
2. Legea nr.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (Monitorul Oficial 

nr.6-8/23 din 24 ianuarie 2003); 

3. Legea contabilității nr.113-XVI  din  27.04.2007 

4. Standardele Naționale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministrului 

Finanțelor nr.118 din 06.08.2013 

5. Planul general de conturi contabile aprobat prin Ordinul Ministrului 

Finanțelor nr.119 din 06.08.2013 



6. Regulamentul privind inventarierea aprobat prin Ordinul Ministrului 

Finanțelor nr.60 din 29.05.2012 

7. Indicații metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile 

necomerciale aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. nr.188 din 

30 decembrie 2014. 

8. Indicații metodice privind contabilitatea costurilor de producție și 

calculația costului produselor și serviciilor aprobate prin Ordinul 

Ministrului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013 

9. Indicații metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care 

desfășoară activitate de întreprinzător aprobate prin Ordinul Ministrului 

Finanțelor nr.118 din 06.08.2013 

10. 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); 
 
 

 

 

 

 

 


