
Denumirea funcţiei publice vacante:  Direcţia finanţare externă şi datorii din cadrul 

Direcţiei generală datorii publice – consultant superior – 1 funcție temporar vacantă. 

 

a) Scopul general al funcţiei: 
Evidenţa surselor externe acordate pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe şi 

monitorizarea debursărilor din contul împrumuturilor și granturilor destinate realizării proiectelor 

finanțate din surse externe precum și a susținerii bugetului. 

 

b) Sarcinile de bază ale funcţiei: 
1. Coordonarea procesului de elaborare a legii bugetului de stat și a Cadrului Bugetar pe 

Termen Mediu la capitolul intrări din granturi și împrumuturi externe destinate 

proiectelor finanțate din surse externe precum și suportului bugetar și procesului de 

elaborare a propunerilor la capitolul creditării nete gestionate de Direcție, monitorizarea 

indicatorilor de executare a bugetului la capitolele menționate; 

2. Monitorizarea tragerilor efectuate din contul granturilor acordate de către donatorii 

externi destinate implementării proiectelor finanțate din surse externe, precum şi 

suportului bugetar; 

3. Monitorizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în baza Matricilor de 

politici ale Acordurilor de finanțare semnate cu donatorii/creditorii externi, elaborarea 

Rapoartelor de progres și Rapoartelor de conformitate în baza Acordurilor de finanțare și 

efectuarea debursărilor din contul granturilor menționate; 

4. Examinarea și avizarea Acordurilor de finanțare privind alocarea de granturi externe 

destinate implementării proiectelor finanțate din surse externe, precum și suportului 

bugetar; 

5. Elaborarea și avizarea actelor legislative și normative ce țin de competența Direcției. 

 

Cerinţe specifice: 

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

economice internaţionale, finanţe sau economie 

Experienţă profesională – cel puțin 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 Direcţia finanţare externă şi 

datorii din cadrul Direcţiei generală datorii publice 

 

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  nr.419/22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de 

stat şi recreditarea de stat //Monitorul Oficial 32-35/114, 09.03.2007 

4.      Legea  nr.595/24.09.99  privind tratatele internaţionale ale Republicii 

Moldova //Monitorul Oficial 24-26/137, 02.03.2000 

5.  Legea nr. 181/25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţil bugetar-fiscale 

6. Hotărîrea Guvernului  nr.561/19.08.2015 cu privire la reglementarea cadrului 

instituţional şi mecanismului de coordonare a asistenţei externe acordate 
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Republicii Moldova de organizatiile internationale şi ţările 

donatoare //Monitorul Oficial 224-233/639, 21.08.2015 

7. Hotărîrea Guvernului nr.1136/18.10.2007 cu privire la unele măsuri de 

executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria 

sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat //Monitorul Oficial 

175-177/1216, 09.11.2007 

8. 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). 
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