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Sinteză suplimentară, în baza obiecțiilor și propunerilor Ministerului Sănătății 

 

Obiecția Ministerului Sănătății Opinia Ministerului Justiției 

În conformitate cu prevederile Legii 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistenţă medicală, Guvernul are calitatea de asigurat pentru 15 categorii de persoane inclusiv copii, elevii, studenţii 

care fac parte din sistemul de învăţămînt al Republicii Moldova. Astfel, candidaţii la funcţiile de judecător şi procuror 

ce urmează cursuri de formare iniţială în cadrul Institutului Naţional de Justiţie nu cad sub incidenţa celor 15 categorii 

specificate în Legea sus menţionată. Respectiv, instruirea iniţială reprezintă instruirea specialiştilor deja cu studii 

juridice superioare şi nu reprezintă studiile universitare sau postuniversitare obligatorii la zi. Totodată, această 

categorie de persoane nu face parte nici din structura generală a învăţămîntului superior aşa cum este prevăzut la art. 

76 al Codului Educaţiei, fiind mai mult asociată cu formarea continua care, presupune procesul de instruire în cadrul 

căruia un salariat, avînd deja o calificare ori profesie, îşi completează competenţele profesionale prin aprofundarea 

cunoştinţelor în domeniul specialităţii de bază sau prin deprinderea unor noi metode sau procedee aplicate în cadrul 

specialităţii respective. 

În ceea ce priveşte includerea unei noi categorii de persoane asigurate de către Guvern şi anume "audienţii 

cursurilor de formare iniţială organizate de Institutul Naţional al Justiţiei", aceştia nu pot fi consideraţi persoane social 

dezavantajate, dat fiind faptul că, în conformitate cu articolul 13 alin.(2) al proiectului, acestea beneficiază de bursă 

lunară în mărime de un salariu mediu pe economie, ori potrivit cadrului legal actual, în categoriile de persoane 

asigurate de Guvern sunt incluse persoane neangajate, care concomitent fac parte din categorii social dezavantajate 

(copii, studenţi, pensionari, persoane cu dizabilităţi, şomeri ş.a). Mai mult ca atît, potrivit art.13
6
 alin.(3) lit.b) al 

proiectului, aceştia în afara orelor de formare iniţială, pot practica activităţi didactice, ştiinţifice sau de creaţie. 

Actualitatea obiectivului prioritar fixat în strategia de dezvoltare instituţionali a Companiei Naţionale de 

Se acceptă. 

Art. III din proiect a fost 

exclus, iar Art. IV și IX au fost 

modificate. 
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Asigurări în Medicină pentru anii 2014-2018. Asigurarea sustenabilităţii financiare a fondurilor de asigurare 

obligatorie de asistenţa medicală" este mai accentuată graţie tendinţei de diminuare a ponderii alocaţiilor din bugetul 

de stat în domeniul sănătăţii care persistă pe parcursul ultimilor ani. iar creşterea numărului categoriilor de persoane 

asigurate de Guvern, poate avea drept consecinţă instabilitatea finanţării serviciilor de sănătate şi, prin urmare, a 

sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală - principalul instrument de finanţare a sistemului de sănătate. 

In această ordine de idei. Ministerul Sănătăţii este în imposibilitate de a susţine proiectul dat la modificările 

propuse la Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală şi Legea 

nr. 1593-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală. 

 

 

 

 

 

Ministru                                              Vladimir CEBOTARI 

 
 


