Denumirea funcţiei publice vacante: Secţia sinteza şi analiza bugetului a Direcţiei
bugetului de stat şi bugetului public naţional din cadrul Direcţiei generale sinteză
bugetară – consultant – 1 funcție temporar vacantă.
a) Scopul general al funcţiei:
Monitorizare, sinteză și analiză a indicatorilor bugetului de stat. Participarea la elaborarea
cadrului bugetar pe termen mediu (CBTM) şi proiectului legii bugetare anuale.
b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
1. Elaborarea sintezelor la bugetul de stat pentru cadrul bugetar pe termen mediu,
proiectul de lege şi proiectele de legi privind modificarea legii bugetare anuale;
2. Elaborarea rapoartelor analitice privind realizarea indicatorilor bugetului de stat;
3. Elaborarea proiectelor de hotărîri de Guvern, în baza monitorizării repartizării şi
utilizării mijloacelor fondurilor de urgență;
4. Elaborarea şi monitorizarea şirurilor dinamice pentru bugetul de stat;
5. Examinarea şi/sau avizarea proiectelor actelor legislative/normative.
Cerinţe specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul
finanţelor, economiei
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 sinteza şi analiza bugetului a
Direcţiei bugetului de stat şi bugetului public naţional din cadrul Direcţiei generale
sinteză bugetară
1. Legea nr.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (Monitorul Oficial
nr.6-8/23 din 24 ianuarie 2003);

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 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din
25.07.2014 (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 8 august 2014)
4. Legea bugetară anuală
5. Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale
(Monitorul Oficial nr.397-399/703 din 31 decembrie 2014)
6. Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 privind
Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial nr.370-376/2727 din 31
decembrie 2015).
7. Ordinul ministrului finanţelor nr.209 din 24 decembrie 2015 cu privire la
aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și

modificarea bugetului (Monitorul Oficial nr.370-376/2728 din 31
decembrie 2015).
8. Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006 „Cu privire la
elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de
buget” (Monitorul Oficial nr.21-24/123 din 3 februarie 2006)
9. 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);

