
Denumirea funcţiei publice vacante:  Secţia finanțele în domeniul ocrotirii sănătăţii din 

cadrul Direcţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială – consultant – 1 

funcție temporar vacantă. 

 

a) Scopul general al funcţiei: 

Asigurarea realizării practice a politicii financiare de stat în domeniul fondurilor 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 

 

b) Sarcinile de bază ale funcţiei: 

1. Elaborarea, aprobarea şi modificarea fondurilor  asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală; 

2. Elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu în partea ce ţine de fondurile 

asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi Programele naţionale de sănătate; 

3. Avizarea proiectelor de acte normative în domeniul ocrotirii sănătăţii; 

4. Monitorizarea executării fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi a 

programelor naţionale de sănătate; 

5. Examinarea petiţiilor şi adresărilor ce ţin de ramura patronată; 

6. Participare în cadrul grupurilor de lucru cu tematicile din ramura patronată. 

 

Cerinţe specifice: 

 Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente  

specialitatea finanțe, finanțe și bănci, finanțe publice. 

Experienţă profesională - preferabil 1 an în domeniul solicitat. 

Cunoaşterea:  limbii ruse la nivel intermediar,  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 Secţiei finanțele în domeniul ocrotirii 

sănătăţii din cadrul Direcţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială 

 

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 bugetară anuală; 

3. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 

2014 (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 8 august 2014); 

4. Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale  

(Monitorul Oficial nr.248-253/996 din 19 decembrie 2003); 

5. Legea nr.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (Monitorul Oficial 

nr.6-8/23 din 24 ianuarie 2003); 

6. Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial 

nr.34/373 din 22 iunie 1995); 

7. Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistență medicală (Monitorul Oficial nr.38-39/280 din 30 aprilie 1998); 



8. Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și 

termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală 

(Monitorul Oficial nr.18-19/57 din 08 februarie); 

9. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală anuală; 

10. Hotărîrea Guvernului nr.594 din 14 mai 2002 „Despre aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii 

de asistență medicală” (Monitorul Oficial nr.66-68/691 din 23 mai 2002); 

11. 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); 

12. Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, structurii și efectivului-

limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial nr.95/458 din 07 iunie 

2011). 

 
 


