
Denumirea funcţiei publice vacante:  Direcţia recreditare din cadrul Direcţiei generală 

datorii publice – consultant – 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: 

5. Asigurarea întreprinderii măsurilor de rambursare a împrumuturilor recreditate 

beneficiarilor recreditaţi prin intermediul Ministerului Finanțelor în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

 

Cerinţe specifice: 

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

economiei și contabilității. 

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 Direcţia recreditare din cadrul 

Direcţiei generală datorii 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 nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire datoria sectorului 

public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat. 

4. Hotărîrea GRM nr. 1136 din 18.10.2007 cu privire la unele măsuri de 

executarea a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006. 

1. Gestionarea împrumuturilor recreditate obţinute din împrumuturile de stat interne 

și/sau externe în scopul implementării proiectelor și a programelor de dezvoltare; 

2. Examinarea şi avizarea actelor normative iniţiate de către ministerele de resort ce 

ţin de domeniul recreditării de stat şi a altor acte normative ce ţin de competenţa 

Direcţiei; 

3. Examinarea şi avizarea demersurilor şi petiţiilor înaintate de către autorităţile 

publice centrale şi locale, beneficiarilor recreditaţi, etc.; 

4. Elaborarea trimestrială și anuală a informațiilor privind împrumuturile recreditate 

beneficiarilor recreditaţi prin intermediul Ministerului Finanțelor; 



5. Legea nr. 181 din 25 iulie 2014  finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale. 

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). 
 

 


