
Denumirea funcţiei publice vacante: Secţia evidenţa plăţilor din cadrul Direcţiei 

operaţională, Trezoreria de Stat - consultant - 1 funcţie  temporar vacantă. 

 

a) Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la asigurarea procesului de executare de casă a cheltuielilor bugetului public 

naţional prin sistemul trezorerial și mijloacelor temporar intrate în posesia instituțiilor 

publice finanțate de la bugetul de stat. 

 

b) Sarcinile de bază ale funcţiei: 

1. Elaborarea și implementarea politicilor în domeniul executării de casă a bugetului 

public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor. 

2. Elaborarea și avizarea actelor legislative și normative ce   ţin de competența 

secției. 

3. Înaintarea propunerilor de completare şi modificare a actelor legislative şi 

normative ce ţin de competenţa secției. 

4. Reglementarea şi asigurarea procesului de executare de casă a bugetului de stat la 

partea de cheltuieli. 

5. Coordonarea  şi asigurarea procesului  de executare de casă a bugetului de stat la 

partea de cheltuieli conform prevederilor legii bugetare anuale aprobate. 

6. Asigurarea și monitorizarea  aplicării în procesul executării de casă a bugetului 

public naţional a legislaţiei privind sistemul şi procesul bugetar. 

7. Perfectarea ordinelor de plată pentru achitarea comisionul aferent serviciilor 

bancare, de încasare de la populație a vărsămintelor la BS, pentru ridicarea 

numerarului de către persoane fizice achitat în baza titlului executoriu, pentru  

ridicarea pensiilor, indemnizațiilor militarilor etc. 

 

Cerinţe specifice: 

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul financiar, contabil, bancar,  

     Experienţă profesională - preferabil 1 an în domeniul solicitat. 

Cunoaşterea  limbii engleze la nivel B1,  

 

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

interviu  la funcţia vacantă de consultant al Secţiei evidenţa plăţilor din cadrul 

Direcţiei operaţională, Trezoreria de Stat: 

 

 

1. Decretul Preşedintelui Republicii Moldova n.39 din 10 martie 1993 cu privire la 

Trezoreria de Stat; 

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

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

4. Legea bugetară anuală; 

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

funcţionarului public; 

6. Legea contabilităţii nr. 113-XVI  din  27.04.2007. 

7.  Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015 

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

activităţii Ministerului Finanţelor. 



9. Ordinul ministrului finanţelor nr. nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea 

Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind 

evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar. 

10. Ordinul ministrului finanţelor nr. nr.208 din 24.12.2015 cu privire la clasificaţia 

bugetară. 

11. Ordinul ministrului finanţelor nr.215 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea 

Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului 

public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor. 

 


