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

Direcţiei generală datorii publice – consultant – 1 funcție vacantă. 

 

a) Scopul general al funcţiei: 
Evidenţa împrumuturilor externe acordate sub garanţia statului, datoriilor agenţilor economici 

beneficiari a acestor împrumuturi faţă de ministerul finanţelor, precum şi asistarea tuturor 

beneficiarilor acestor împrumuturi pentru a-şi onora toate obligaţiunile la timp pentru fiecare 

împrumut, promovarea actelor normative şi legislative întru atragerea, semnarea, ratificarea şi 

intrarea în vigoare a Acordurilor de finanţare. 

 

b) Sarcini de bază:        
1.        Coordonarea procesului de acordare a garanţiilor de stat pentru împrumuturile externe şi 

îndeplinirea condiţiilor de asigurare a acestor garanţii din partea beneficiarilor; 

2.        Monitorizarea plăţilor din partea agenţilor economici beneficiari a împrumuturilor externe 

acordate sub garanţia statului faţă de creditorii externi şi Ministerul Finanţelor; 

3.        Gestionarea împrumuturilor externe acordate sub garanţia statului, precum şi soldului 

garanţiilor de stat externe; 

4.        Elaborarea proiectelor de Hotărîri de Guvern precum şi proiectelor de Legi privind iniţierea 

negocierilor asupra Acordurilor de finanţare, Acordarea deplinelor puteri pentru semnarea 

Acordurilor de finanţare, ratificarea Acordurilor de finanţare, îndeplinirea condiţiilor imperative 

Ministerului Finanţelor întru intrarea în vigoare a Acordurilor de finanţare; 

5.        Coordonarea procesului de reglementare a creanţelor Republicii Moldova rezultate din 

acţiuni de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulate cu ţările CSI în 

perioada anilor 1992-1993. 

 

Cerinţe specifice: 

 Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente  

specialitatea finanțe, finanțe și bănci, finanțe publice. 

Experienţă profesională - preferabil 1 an în domeniul solicitat. 

Cunoaşterea:  limbii ruse la nivel intermediar,  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 Direcţiei finanţare externă şi datorii din 

cadrul Direcţiei generală datorii publice 

 

1. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public (Monitorul Oficial nr.230-232/840 din 23 decembrie 2008); 

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

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

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.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (Monitorul Oficial 

nr.6-8/23 din 24 ianuarie 2003); 

5. Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea 

activității Ministerului Finanțelor” (Monitorul Oficial nr.208-209/1278 din 21 

noiembrie 2008); 
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6. Hotărîrea Guvernului  nr.561/19.08.2015 cu privire la reglementarea cadrului 

instituţional şi mecanismului de coordonare a asistenţei externe acordate 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 
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