Denumirea funcţiei publice vacante: Direcţia cooperare internaţională, Serviciu
integrare europeană – consultant - 1 funcţie vacantă
a) scopul general al funcţiei:
Participarea la implementarea obiectivelor de integrare europeană, participarea la
fortificarea relaţiilor cu instituţiile şi statele membre ale Uniunii Europene în limita
de competenţă a Ministerului Finanţelor.
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
Participarea la realizarea activităţilor ce ţin de implementarea relaţiilor
contractuale Republica Moldova-Uniunea Europeană, conform obiectivelor de
activitate şi atribuţiilor Ministerului;
Realizarea procedurilor legate de procesul de obţinere şi implementare a
asistenţei acordate Ministerului Finanţelor de la organizaţiile internaţionale, statele
membre ale UE şi alte State.
Participarea la avizarea acordurilor, convenţiilor şi altor acte pe care
Ministerul Finanţelor le semnează cu Uniunea Europeană în numele Republicii
Moldova, instituţiile şi structurile specializate ale acesteia.
Asigurarea coordonării serviciilor protocolare pentru conducerea Ministerului
în procesul de exercitare a atribuţiilor Ministerului Finanţelor.
Asigurarea organizării şi actualizării informaţiei de pe pagina web a
ministerului pe domeniul de competenţă al Direcției.
Cerinţe specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul economiei,
dreptului internațional, relaţiilor economice internaţionale, finanţelor şi /sau integrării
europene
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 Direcţiei cooperare
internaţionale
- Legea nr.l58-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public;

- Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului
public;
- Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
- Legea nr.595 din 24.09.1999 cu privire la tratatele internaţionale a
Republicii Moldova;
- Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14.11.2008 „Cu privire la reglementarea
activităţii Ministerului Finanţelor";
- Hotărîrea Guvernului nr. 442 din 17.07.2015 pentru aprobarea
Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a
tratatelor internaţionale;
- Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova
- Hotărîrea Guvernului nr.454 din 24.03.2008 „Cu privire la optimizarea
participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice,
precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea
angajamentelor asumate faţă de organizaţiile internaţionale";
- www.mf.gov.md
- www.europa.eu
- www.mfa.gov.md
- www.gov.md

