Denumirea funcţiei publice vacante: Serviciul finanţele apărării naţionale şi rezervelor
materiale ale statului din cadrul Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi
securităţii statului – consultant superior – 1 funcție temporar vacantă.
a) Scopul general al funcţiei:
Asigurarea şi monitorizarea implementării politicii financiare a statului în domeniul
finanţelor publice a ramurii apărării naţionale (bugetul de stat şi bugetul unităţilor administrativteritoriale) şi rezervelor materiale de stat şi de mobilizare.

b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
1. Realizarea procesului de promovare şi implementare a politicii financiare de stat în
domeniul cheltuielilor ramurii apărării naţionale (bugetul de stat şi bugetul unităţilor
administrativ-teritoriale), rezervelor materiale ale statului (în continuare ramurile patronate).
2. Elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu pe ramurile patronate.
3. Elaborarea proiectului bugetului de stat, precum şi proiectului legii de rectificare a
bugetului de stat pe ramurile patronate.
4. Realizarea analizei şi sintezei executării bugetului pe ramurile patronate.
5. Acordarea asistenţei consultative autorităţilor publice din domeniul patronat.

Cerinţe specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul
economiei/finanţe.
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 superior al Serviciul finanţele apărării
naţionale şi rezervelor materiale ale statului din cadrul Direcţiei finanţele justiţiei,
ordinii publice, apărării şi securităţii statului

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.181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetarfiscale (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 08 august 2014);
3. Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului
și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale (Monitorul
Oficial nr. 208-210/713 din 03 octombrie 2003);
4. Legea nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor
(Monitorul Oficial nr.129-131/618 din 30 septembrie 2005);
5. Legea nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de
stat și de mobilizare (Monitorul Oficial nr.11-12/114 din 22 februarie 1996);
6. Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea
militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă, angajați în serviciul
organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice” (Monitorul
Oficial nr.91-94/692 din 16 iunie 2006);

7. Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 cu privire la
reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr. 208209/1278 din 21 noiembrie 2008);

