Denumirea funcţiei publice vacante: Secţia finanţele în învăţămîntul preuniversitar din
cadrul Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă– consultant – 2 funcții
temporar vacante.
a) Scopul general al funcţiei:
Asigurarea elaborării şi implementării politicii statului în domeniul finanțelor publice din
sectorul învățămînt general, inclusiv prin coordonarea procesului de elaborare și
monitorizare a bugetului, pe sectorul respectiv.
b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Monitorizarea implementării și participarea la elaborarea politicilor publice pe sectorul
patronat, pe aspectele ce țin de finanțele publice. Sectorul patronat – bugetele instituţiilor de
învăţămînt din cadrul a 10 APL de nivelul II (din cele 32 APL), şi după caz , a circa 220-250 APL
de nivelul I (din cele 896 APL);
2. Implementarea procesului de elaborare și modificare a bugetului pe sectorul patronat;
3. Monitorizarea executării bugetului prevăzut pe sectorul patronat;
4. Participarea la elaborarea cadrului metodologic privind elaborarea, modificarea și executarea
bugetului pe sectorul patronat;
5. Acordarea asistenței autorităților publice centrale și locale, persoanelor fizice și juridice pe
chestiunile din responsabilitate.

Cerinţe specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul
economie și / sau finanțe
Experienţă profesională - 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 al Secţia finanţele în învăţămîntul
preuniversitar din cadrul Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă
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.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (Monitorul Oficial
nr.6-8/23 din 24 ianuarie 2003);

3. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din
25.07.2014 (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 8 august 2014);
4. Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale
(Monitorul Oficial nr.248-253/996 din 19 decembrie 2003);
5. Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală (Monitorul Oficial nr.32-35/116 din 9 martie 2007);

6. Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea
administrativă (Monitorul Oficial nr.29-31/91 din 2 martie 2007);
7. Codul educației nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial nr.319-324 din
24 octombrie 2014).
8. 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);

