Denumirea funcţiei publice vacante: Direcţia politică fiscală şi vamală din cadrul
Direcţiei generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală– consultant/consultant
principal– 1 funcție temporar vacantă.
a) Scopul general al funcţiei:
Realizarea reformei vamale; estimarea şi analiza implicaţiilor vamale; elaborarea şi
reformularea politicii statului în domeniul vamal pe termen mediu şi a documentelor
politici în domeniul vamal; monitorizarea implementării politicii vamale şi a standardelor
europene şi internaţionale în domeniul vamal.
b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
1.
Realizarea reformei vamale, elaborarea şi reformularea documentelor de politici în
domeniul vamal, participarea la elaborarea documentelor de politici ale Serviciului
Vamal.
2.
Elaborarea şi reformularea obiectivelor politicii statului pe termen mediu în
domeniul vamal.
3. Consultarea recomandărilor, prezentarea constatărilor şi recomandărilor finale pentru
factorii de decizie privind fiecare obiectiv al politicii vamale pe termen mediu.
4. Monitorizarea implementării obiectivelor politicii vamale pe termen mediu, evaluarea
ex-post a impactului acestora şi întocmirea de studii, documentări şi informaţii.
5. Monitorizarea implementării la nivel naţional a standardelor europene şi internaţionale
în domeniul vamal, a recomandărilor organismelor internaţionale specializate în
domeniul vamal, întocmirea rapoartelor şi notelor.
6. Monitorizarea şi studierea practicii internaţionale de implementare a instrumentelor de
politică vamală, întocmirea de studii, documentări şi informaţii.
7. Colaborarea cu organismele internaţionale specializate, ministerele de finanţe şi alte
autorităţi din alte ţări în domeniul politicii vamale.
Cerinţe specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente - specialitatea:
finanțe, finanțe publice, economie, activitatea vamală.
Experienţă profesională:
consultant principal –2 ani în domeniul solicitat
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/consultant principal al Direcţiei politică
fiscală şi vamală din cadrul Direcţiei generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală

1. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a
funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 74-75/243 din 11 aprilie
2008);

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. Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (Monitorul
Oficial, ediţie specială, din 01.01.2007), cu modificările ulterioare.
4. Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997 (Monitorul
Oficial, ediţie specială, din 01.01.2007), cu modificările ulterioare.
5. Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul
Republicii Moldova de către persoane fizice nr.1569-XV din 20.12.2002
(Monitorul Oficial, nr.185-189 din 31.12.2002), cu modificările ulterioare.
6. Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997 (Republicat:
Monitorul Oficial, ediţie specială din 08.02.2007), cu modificările ulterioare.

7. 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).
8. Hotărârea Guvernului cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate
faţă de documentele de politici nr.33 din 11.01.2007 (Monitorul Oficial nr.6-9
din 19.01.2007), cu modificările ulterioare.
9. Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (2017 – 2019) aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.1011 din 26 august 2016, în partea ce ține de obiectivele politicii
fiscale și vamale și politicii de administrare fiscală și vamală.

