
Denumirea funcţiei publice vacante: Trezoreria Teritorială Chişinău – bugetul de stat, - 

specialist - 1 funcţie temporar vacantă,  

 

a) Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la implementarea politicii statului în domeniul bugetar prin coordonarea şi 

asigurarea procesului de executare de casă a bugetului de stat prin sistemul trezorerial. 

 

b) Sarcinile de bază ale funcţiei: 

 

1. Participarea la procesul de executare de casă a bugetului de stat prin sistemul 

trezorerial. 

2. Înregistrarea contractelor de achiziţii publice. 

3. Reflectarea exactă, transparenţă şi în termen în evidenţă a operaţiunilor efectuate prin 

sistemul trezorerial în baza documentelor prezentate de instituţiile patronate.   

4. Aplicarea în Trezoreria  Teritorială Chişinău – bugetul de stat a legislaţiei referitoare la 

funcţionarea sistemului bugetar. 

5. Primirea şi verificarea documentelor de plată pentru efectuarea cheltuielilor. 

6. Deservirea instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat. 

 

 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi 

interviu  la funcţiile  vacante de specialist al trezoreriei teritoriale 

1. Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.39 din 10 martie1993 cu privire la 

Trezoreria de Stat; 

2. Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale; 

3. Legea bugetară anuală; 

4. Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;       

5. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 

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

6. Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007; 

7. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public; 

8. Legea nr.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare. 

9. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 

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

10. Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 cu privire la reglementarea 

activităţii Ministerului Finanţelor; 

11. Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 privind clasificaţia 

bugetară (Monitorul Oficial nr.370-376/2727 din 31 decembrie 2015). 

12. Ordinul ministrului finanţelor nr.215 din 28 decembrie 2015 privind aprobarea 

Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente a 

bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor 

(Monitorul Oficial nr. 377-391/2731 din 31 decembrie 2015). 

 

 

Cerinţe specifice  

Studii: pentru toţi specialiştii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalente în: finanţe, finanţe şi bănci, finanţe şi asigurări, bănci şi burse de valori;  



Experienţă profesională 

Specialiştii: preferabil 1 an vechime în funcţia solicitată şi/sau funcţia publică 
 


