
Denumirea funcţiei publice vacante:  Secția finanțele în domeniul protecției sociale din 

cadrul Direcției finanțele în ocrotirea sănătății și protecție socială – consultant– 1 funcție  

temporar vacantă. 

 

a) Scopul general al funcţiei: 

Asigurarea realizării practice a politicii financiare de stat în domeniul cheltuielilor 

bugetare din sfera protecției sociale. 

 

b) Sarcinile de bază ale funcţiei: 

1. Elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului de stat în partea ce ţine de 

stabilirea raporturilor bugetului de stat cu bugetele unităţilor administrativ-

teritoriale, precum şi acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau 

procurarea spaţiului locativ; 

2. Elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu pe sectorul protecţiei sociale pe 

domeniile patronate; 

3. Avizarea proiectelor de acte normative în partea ce ţine de acordarea 

indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, 

inclusiv domeniile de țin de protecţia familiei și a drepturilor copilului, 

protecția socială a persoanelor cu dizabilități; 

4. Examinarea petiţiilor şi adresărilor ce ţin de ramura patronată; 

5. Monitorizarea executării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe ramura 

patronată; 

6. Participare în cadrul grupurilor de lucru cu tematicile din ramura patronată. 

 

 

Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente - specialitatea: 

finanțe, finanțe și bănci, finanțe publice. 

Experienţă profesională: 

consultant – 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 finanțele în domeniul protecției 

sociale din cadrul Direcției finanțele în ocrotirea sănătății și protecție socială 

 

1. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a 

funcționarului public (Monitorul Oficial nr.74-75/243 din 11 aprilie 2008) 

2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public (Monitorul Oficial nr.230-232/840 din 23 decembrie 

2008); 



3. Legea bugetară anuală; 

4. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 

iulie 2014 (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 8 august 2014); 

5. Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din  28 decembrie 

2006 (Monitorul Oficial 32-35/116, 09 martie 2007); 

6. Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale  

(Monitorul Oficial nr.248-253/996 din 19 decembrie 2003); 

7. Legea nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi (Monitorul Oficial 155-159/508, 27 iulie 2012); 

8. Legea nr.315 din 23 decembrie 2016 privind prestaţiile sociale pentru copii 

(Monitorul Oficial 19-23/56, 20 ianuarie 2017); 

9. Hotărîrea Guvernului ”Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru 

construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi 

unor categorii de cetăţeni” nr. 836  din  13.09.2010 (Monitorul Oficial 169-

171/924, 17 septembrie 2010); 

10. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Cu privire la punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului public” (Monitorul Oficial nr.55-

56/249 din 17 martie 2009); 

11. Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 „Cu privire la 

reglementarea activității Ministerului Finanțelor” (Monitorul Oficial nr.208-

209/1278 din 21 noiembrie 2008). 

 

 

 


