Denumirea funcţiei publice vacante: Direcţia prognoza şi analiza macrofinanciară din
cadrul Direcţiei generale sinteza bugetară – consultant superior – 1 funcție temporar
vacantă.
a) Scopul general al funcţiei:
Participarea în colaborare cu direcţiile Direcţiei generale şi subdiviziunile ministerului la
elaborarea cadrului planificării bugetare multianuale şi a proiectului legii bugetare
anuale, ajustarea şi rectificarea lor. Monitorizarea indicilor bugetului public naţional pe
componente (partea de venituri).
b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
1. Elaborarea prognozelor multianuale a bugetului public național și a componentelor
lui;
2. Elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale şi a legilor pentru modificarea şi
completarea legilor bugetare anuale;
3. Elaborarea notei informative la proiectul legii bugetare anuale şi legilor de
modificarea legii bugetare anuale;
4. Elaborarea şi dezagregarea veniturilor bugetului de stat pe administratorii de buget;
5. Analiza evoluției pe principalele tipuri de venituri a bugetului public național și a
componentelor lui și întocmirea în baza acesteia a materialului analitic periodic.
Cerinţe specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente: specialitatea cibernetică și informatică economică, matematică și statistică economică, tehnologii
informaționale,finanţe, finanţe publice, economie, finanţe şi bănci.
-

Experianta de lucru cu modele economice/econometrice va fi considerat un
avantaj.
Computer (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, Eviews sau alte softuri similare).

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 Direcţiei prognoza şi analiza
macrofinanciară din cadrul Direcţiei generale sinteza bugetară
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 nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale
(Monitorul Oficial nr.245-246/513 din 30 iulie 2016).

4. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014
(Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 8 august 2014)
5. Legea bugetară anuală
6. Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale
(Monitorul Oficial nr.397-399/703 din 31 decembrie 2014)
7. Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997(Republicat:
Monitorul Oficial, ediţie specială din 08.02.2007), cu modificările ulterioare.)
8. Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 privind Clasificaţia
bugetară (Monitorul Oficial nr.370-376/2727 din 31 decembrie 2015).
9. 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);
10. Ordinul ministrului finanţelor nr.209 din 24 decembrie 2015 cu privire la
aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea
bugetului (Monitorul Oficial nr.370-376/2728 din 31 decembrie 2015).

