Denumirea funcţiei publice vacante: Secţia cheltuielilor capitale din cadrul Direcţiei
finanţele economiei naţionale și cheltuieli capitale – consultant superior – 1 funcție
temporar vacantă.
a) Scopul general al funcţiei:
Elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul finanţării cheltuielilor
capitale, (investiţii și reparații capitale), beneficiarii cărora sunt organele administrației
publice locale, aplicarea corectă a actelor legislative şi normative în sectorul real al
economiei.
b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
1. Elaborarea indicatorilor bugetului de stat în cadrul CBTM şi bugetelor anuale,
examinarea şi promovarea bugetului de stat la compartimentele respective de cheltuieli a
bugetului de stat pe autorităţile administraţiei publice centrale ce se referă la cheltuieli
capitale;
2. Elaborarea şi avizarea actelor normative ce ţin de perfecţionarea sistemului de
finanţare a cheltuielilor capitale, investiţiilor şi reparaţiilor capitale, beneficiarii cărora
sunt organele administrației publice locale, conform indicilor stabilite în bugetele anuale
şi programele investiţionale, acordarea asistenţei metodologice în domeniu;
3. Evidenţa şi actualizarea blocului informaţional la compartimentul investiții
capitale pe executori de buget – organele administrației publice locale;
4. Monitorizarea şi coordonarea dărilor de seamă privind executarea bugetului de
stat pe domeniul patronat, beneficiarii cărora sunt organele administrației publice locale.
5. Executarea indicaţiilor conducerii direcţiei.
Cerinţe specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul
economiei şi finanţelor.
Experienţă profesională –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 Secţiei cheltuielilor capitale
din cadrul Direcţiei finanţele economiei naţionale și cheltuieli capitale

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. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25
iulie 2014 (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 08 august 2014);

4. Legea pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova
2020” nr. 166 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial nr.245-247/791 din
30 noiembrie 2012);
5. Legea nr. 720-XIII din 02 februarie 1996 cu privire la Fondul rutier*
(Monitorul Oficial al R.Moldova nr.14-15/147 din 07.03.1996;
*Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.247-251/753 din
17.12.2010);
6. 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).
7. Hotărîrea Guvernului nr.1029 din 19 decembrie 2013 cu privire la
investițiile capitale publice (Monitorul Oficial nr.311/1157 din 27
decembrie 2013);
8. Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 28 octombrie 2013 cu privire la
aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022
(Monitorul Oficial nr.243-247/933 din 01 noiembrie 2013);

