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Introducere  
 

Raportul cu referire la analiza fenomenului de migrație a populației din 

Republica Moldova, inclusiv a cadrelor medicale a fost elaborat în baza 

următoarelor surse de informare disponibile: 

 

I. Date statistice oficiale cu privire la populație și forța de muncă  

- Datele statistice publicate de Biroul Național de Statistică, inclusiv 

rezultatele recensămantului din anul 2004  

- Datele statistice publicate de Centrul Național de M anagement în 

Sănătate, referitor la resursele umane din sanatate 

 

II. Studii, evaluări si sondaje  

- Migratia fortei de munca (Ancheta forței de muncă), Biroul Național de 

Statistică, Chisinau, 2010 

- Consolidarea legăturii dintre migrație și dezvoltare în RM, studiu realizat 

de Centrul de Analize şi Investigații Sociologice, Politologice şi 

Psihologice (CIVIS) și International Agency for Source Country 

Information (IASCI ), 2009  

- Cartea Verde a Populației Republicii Moldova, 2009  

- Efectele migrației şi remitențelor în zonele rurale ale Moldovei şi Studiul 

de caz privind gestionarea migrației în Polonia, Centrul de Investigații 

Sociale şi Economice (CASE), 2008  

- Migratia la propiu. O retrospectiva a migratiei în Republica Moldova. 

Organizatia Internatională pentru Migrației, Misiunea în Moldova, 2007  

- Populația Republicii Moldova în contextul migrațiilor internaționale, 

2006  
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Informatiile staistice publicate de Biroul Național de Statistică prezinta 

informatii pentru perioada 2000-2010 referitor la:  

Numărul total de migranti (anual si trimestrial) 

Evolutia in dinamica a numărului de migranti în perioada nominalizată  

Caracteristica migrantilor conform:    

- grupelor de varsta  (15-24 ani, 25-34 ani, 35-44 ani, 45-54 ani, 65 ani 
si peste); 

- nivelului de instruire (superior, mediu de specialitate, secundar 

profesional, liceal, mediu general, gimnazial, primar sau fara școală); 

- sexului (barbați, femei) 

- mediului de trai (urban, rural) 

- tarii de destinatie  (Grecia, Israel, Italia, Portugalia, Romania, Rusia, 

Turcia, Ucraina, alte tari) pentru perioada 2006-2009. 
 

În același timp, i nformatiile statistice prezentate de Biroul Naținald de 

Statistică nu prezinta informatii separat pe diferite categorii de specialisti, inclusiv 

cu studii medicale, din care motive devine imposibilă evaluarea intensității 

migrației persoanelor cu studii medicale.    

Este important de menționat, că p âna în prezent nu s-au efectuat careva 

studii sau evaluări ale procesului migrațional a cadrelor medicale, deși este 

binecunoscut și recunoscut nivelul înalt al migrării externe a persoanelor cu studii 

medicale superioare și medii. 

Prin ulrmare, în prezent nivelul migratiei cadrelor medicale poate fi evaluat 

indirect, doar prin prisma evaluării migratiei persoanelor cu studii superioare si 

medii de specialitate, la care categorii se referă și persoanelor cu studii medicale. 

Concomitent, urmează a fi luat în considerație și faptul că datele statistice 

oficiale probabil nu corespund pedeplin situației reale la acest comprtiment, dat 

fiind faptul că căile de migrare o populației sunt foarte variate și deseori mai puțin 

legale.    
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Datelor statistice prezentate de Biorul Naționald de Statistică, referitor la 

rezultatele recensamântului din 2004, prezintă informații generale referitor la 

procesul migrațional, cum ar fi:  

 

• La data recensămîntului din 5 octombrie 2004, un număr de 273 mii 

persoane cu domiciliul în Republica Moldova erau absente, fiind declarate 

de alți membri ai familiilor, plecate în străinătate pentru diferite perioade, 

iar cca 130 mii, sau 47,7%, lipseau mai mult de un an.  

 

• Ponderea cea mai însemnată din rîndul acestora o dețineau persoanele cu 

vîrsta cuprinsă între 20 şi 29 ani (38%), urmați de cei cu vîrsta între 30 şi 39 

ani (23,1%).  

 

• Printre persoanele temporar absente, 76% aveau nivelul de instruire 

secundar general sau general obligatoriu. Cca 68,9% din emigranti erau din 

mediul rural, ccea ce se explică prin diferențele în calitatea vieții populației 

rurale şi urbane.  

 

• Ponderea persoanelor temporar absente, din numărul total al populației, 

constituia 8,1%, iar în 12 raioane ale țării numărul persoanelor plecate 

peste hotare constituia 10 – 12% (în raionul Cimişlia - 12,6%).  

 

• Totuşi, estimarea numărului efectiv de migranți a fost dificilă, din cauza 

imposibilitatii depistării persoanelor care au plecat integral cu traiul peste 

hotare cu întreaga familie şi din cauza ponderii mari a migrației sezoniere 

sau pe termen scurt.  
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Procesul migrational din Republica Moldova in ultimii 10 ani a suportat o 

intensificare vertiginoasa, numarul migrantilor crescand cu cca 50-60 mii anual. 

Astfel, conform datelor Biroului National de Statistica, numarul migrantilor 

s-a majorat de la 138,3 in anul 2000, pana la 394,5 in anul 2005 sau de cca 3 ori 

(Diagrama nr. 1).   

Datele din diagrama demonstrează că în ultimul deceniu procesul 

migrațional a avut o ascensiune considerabilă, în special între anii 2000-2005, 

când anual numărul migranților a crescut anual cu cca 40-60 mii 
 

 
Diagrama nr 1. Evoluția numărului de miranți din Republica Moldova în perioada 2000-2009 (mii) 

 

Desi in ultimii 5 ani intensitatea migratiei populatiei s-a stabilizat și chiar s-a 

redus, totus aceasta a ramas la un nivel destul de inalt (cca 300 mii annual ), ceea 

ce constituie cca ¼ din populatia economic activa.  

Evident, putem presupune că tendințele menționate ale procesului 

migrațional din ultimii 10 ani s-au reflectat și asupra activității sistemului de 

sănătate, dat fiind faptul că gradul de satisfacție a medicilor și lucrătorilor 

medicali cu studii medii din sistemul public al sănătății nu a fost unul suficient de 

înalt, iar activitatea în sctorul public al sănătății, în special din mediul rural nu a 

fost destul de atractivă.  

În pofida ineinsificării procesului migrațional, analiza evolutiei in dinamica a 

numarului lucratorilor medical în aceeasi perioada de timp, denota că atat 
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numarul medicilor cat si numarul lucratoriulor medicali cu studii medii din 

sistemul public al sănătății s-a mentinut la un nivel relativ constant.  

Astfel, daca in anul 2001 in sistemul sanatatii activau 12824 medici si 27519 

lucratori medicali cu studii medii, atunci în anul 2009 numarul acestora era 

respectiv de 12783 si 27449 sau aproximativ la același nivel (Diagrama nr. 2).   
 

 
Diagrama nr. 2 Evoluția numărului de medici și lucrători medicali cu studii medii în perioada 2000-2009 (mii) 
 

Deși la nivel de sistem numărul total al medicilor și personalului medical 

mediu s-a menținut la un nivel constant, totuși în interiorul acestuia s -au 

înregistrat schimbări esențiale în asigurarea cu personal medical, u rmare a 

fluxului specialaiștilor din mediul rural spre centrele rationale, din centrele 

rationale spre municipiile Bălți și Chișinău, iar absolvenții instituțiilor de 

învățământ medical au preferat angajarea prioritar în municipii. 

Ca urmare, gradul de asigurare cu medici de familie s-a redus treptat de la 

5,8 în anul 2004 până la 5,4 în anul 2010, în pofidă implementării mai multor 

mecanisme de motivare suplimentară atât a medicilor cu stagiu, cât și a tinerilor 

specialiști. Această reducere se datorează în primul rând diminării indicatorului 

respectiv în cadrul raioanelor, unde gradul de asigurare cu medici de familie s-a 

redus în mediu de la 5,4 până la 4,7 și, în special, în raioanele din sudul  țării unde 

indicatorul în cauză s-a redus 5,1 până la 4,2.  
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            Tinand cont de faptul ca datele statistice oficiale nu prezinta informatii 

referitor la migratia diferitor categorii de specialisti, inclusiv cu studii medicale, 

nuvelul migratiei persoanelor cu studii medicale poate fi apreciat doar prin prisma 

migratiei generale a specialistilor cu studii superioare si medii de specialitate. 

Astfel, evolutia în dinamica a migrației acestor categorii de specialisti se 

caracterizeaza, în general, prin aceleaș i tendinte ca și evoluția numărului total de 

migranti, însă tendința de creștere a numarul migtanților cu studii superioare a 

rămas s-a menținut pana in anul 2009 (cu excepția  nului 2006) , ceea ce denotă 

un nivel mai intens al migrației acestor specialisti (Diagrama nr. 3). 
 

 
Diagrama nr. 3 Evolutia numarului de migranti cu studii superioare si medii de specialitate (mii) 

  

 Datele din diagramă denotă, că în perioada de referință numărul 

migranților cu studii superioare a crescut de la 10,7 mii în anul 2000 până la 31,5 

mii în anul 2009, ceea ce cosntitue o majorare de cca 3 ori. 

În același timp, numărul migranților cu studii medii, în aceiași perioadă 

acrescut de la 18,8 mii în naul 2000 până la 39,3 mii în anul 2009 sau de cca 2 ori, 

ceea ce permite a presupune, că peresoanele cu stduii superioare dispun de 

oportunități mai largi de angajare comparativ cu persoanele cu studii medii.  

Pe fundalul exodului masiv din tara al specialistilor cu studii superioare si 

medii de specialitate in ultimii 10 ani, gradul de asigurare a populatiei cu lucratori 
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medicali in perioada de referinta a ramas la un nivel relativ constant, astfel ca 

daca in anul 2001 la fiecare 10 mii locuitori reveneau  cate 35,4 medici si 76,1 

lucratori medicali cu studii medii, atunci in anul 2009 acesti indicatori erau 

respectiv de 35,9 si 77,0 sau aproximativ la acelasi nivel. 

Datele în cauza demonstreaza ca, in pofida procesului migrational in 

ascensiune în ultimii 10 ani, nivelul asigurarii populatiei cu cadre medicale, in linii 

generale, s-a mentinut la un nivel relativ constant (cca 34-35 medici/10 mii 

locuitori).  
 

 
Diagrama nr. 4 Evolutia gradului de asigurare cu prsonal medical (la 10 mii locuitori) 

 

În același timp, conform datelor Centrului Național de Management în 

Sănătate, din 12783 de medici care activau la 01 ianuarie 2010 în Republica 

Moldova, doar 8682 medici sunt de profil curativ-profilactic, iar dacă să-i 

raportăm  la numărul populației, gradul de asigurare ar fi doar de  24,4 la 10 mii 

locuitori, ceea ce este mult sub nivelul țărilor europene , iar această interpretare a 

gradului de asigurare a populației cu personal medical reflectă starea reală în țară.  

Analiza comparativa a migrantilor în functie de mediul de trai denotă că 

majoritatea absolută a acestora sau cca 2/3 provin din mediul rural si doar 1/3 

provin din mediul urban, acest raport crescînd treptat pînă în anul 2005, 
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menținîndu-se în următorii ani și fiind în deplină concordanță cu evoluția 

numărului total de emigranți în perioada respectivă (Diagrama nr. 5).  
 

 
Diagrama nr. 5 Caracteristica emigrantilor (rural/urban) 

 

Începând cu anul 2003 fluxul de migranți din zonele rurale a început să 

crească cu ritmuri mai sporite decât cel din zonele urbane, iar diferența a atins 

circa 4 - 6 puncte procentuale. Rata mai mare a migrației din localitățile rurale s-a 

manifestat şi prin cota mai mare a persoanelor care au migrat pentru prima dată, 

ceea ce înseamnă că numărul de „migranți noi”. 

Această evoluție demonstreaza în esență ritmuri mai avansate ale migratiei 

din localitatile rurale comparativ cu cele urbane, care pot fi explicate prin 

dificultățile vadite ale populației rurale în a-și asigura existența și prosperarea.  

Analiza datelor migrației populației între raioanele şi municipiile din țară, în 

prioada 2002-2004, demonstrează că în majoritatea raioanelor numărul 

persoanelor plecate prevalează numărul persoanelor sosite pentru a se stabili cu 

domiciliul, formînd astfel un sold migrațional negativ. Regiunea cu cea mai mare 

pondere a migranților în anul 2008 era UTA Găgăuzia, unde aproximativ 34% din 

populația adultă lucra peste hotare. 

Întru elucidarea cauzelor migrației mai intense a populației din mediul rural 

pot fi aduse următoarele argumente: în anul 2006 în localitatile rurale doar 12% 
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din populație aveau acces la sistemul de aprovizionare cu apă, 6% aveau acces la 

sistemul de canalizare, 4% aveau acces la sistemul centralizat de încălzire, 1% 

avea acces la sistemul de aprovizionare cu apă caldă, 2% din drumurile locale erau 

în stare relative bună, 31% din gospodăriil dispuneau de autoturisme, 10%  aveau 

calculatoare și doar 3,5% aveau conexiune la internet. Aceste date denotă despre 

faptul că motivele de bază ale migrării populației din mediul rural sunt, în primul 

rînd, de natura socială, lipsa infrastructurii, drumurilor etc.    

Analiza comparativă a contingentului de migranti conform sexului, atesta o 

predominare absoluta a barbatilor, care constituie cca 2/3 din numarul total al 

migrantilor si doar 1/3 din migranti sunt de sex femenin, iar acest raport s-a 

mentinut la un nivel relativ constant în ultimii 10 ani (Diagrama nr. 6). 
 

 

 Diagrama nr. 6 Caracteristica emigrantilor (barbati/femei) 

 

Concomitent, s-a evidentiat o tendinta de migratie a femeilor spre tarile UE, 

predominant pentru activitate în sfera ingrijirilor la domiciliu, iar a barbatilor spre 

tarile CSI, prioritar la munca in domeniul constructiilor.   

Datele respective, ne permit să presupunem ca majoritatea migranților cu 

studii medicale se orientează spre țările europene în cautarea unor locuri de 

muncă mai calificate, deși aceștea totuși prestează, de  regulă, servicii de calificare 

mai inferioară decât în Republica Moldova.  
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 Conform datelor recensământului din anul 2004 cca  88,7% din migranți 

erau peste hotare la munca sau în căutarea unui loc de muncă, respectiv dar cca 

6% din emigranți erau la studii peste hotarele țării (Diagrama nr. 7).  

Acest raport reflectă posibilitățile reduse ale tinerilor moldoveni de a -și 

continua studiile peste hoatrele țării, din cauza dificultăților în echivalarea 

studiilor obținute în Republica Moldova.   
 

 
Diagrama nr. 7 Scopul emigrării populației Republicii Moldova 

 

Distribuția migranților după țările de destinație relevă, că în anul 2008 cei 

mai mulți migranți se aflau în Federația Rusă (56,2%), Italia ocupînd poziția a două 

cu cca 19,4%. Alte destinații importnate au fost Ucraina din spațiul CSI și România, 

Portugalia, Grecia, Turcia,  dar și așa țări ca Franța, Germania etc.  

Plecarea unui număr impunător de migranți spre Federația Rusă este 

determinată de cheltuielile relativ mici pentru deplasare, intrarea fără viză, 

cunoaşterea limbii ruse și lipsa dificultăților de comunicare etc. În cea mai mare 

parte în această țară, lucrează persoanele de sex masculin din mediul rural, de 

regulă antrenați în muncă necalificată,  durata medie de şedere în Rusia 

constituind cca 1,8 ani.  
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Diagrama nr. 7 Țările de destinație e emigrării populației 

 

În același timp, în țările Uniunii Europene, în care accesul este mai dificil din 

cauza costurilor şi regimului de vize, lucrează cca 30% din migranti. Ponderea 

femeilor migranți şi a celor din oraşe este semnificativ mai mare decât cea a 

bărbaților şi celor din mediul rural, durata medie a şederii fiind 2,7 ani. 

Dintre țările UE cea mai populară destinație este Italia, iar conform datelor 

Institutului Național de Statistică al Italiei, la 31 decembrie 2007, în această țară 

se aflau 68,66 mii cetățeni ai Republicii Moldova.  

Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică, in anul 2008 în 

Italia lucrau cca 58,1 mii persoane cu vârsta mai mare de 14 ani. Ponderea 

femeilor migranți în Italia era de 70,1%, aceasta fiind mai mare doar în Israel (86,6 

%) şi Turcia (81,5%).  

În comparație cu migranții din Rusia, cei din UE sunt mai în vârstă, au un 

nivel de studii mai ridicat şi până la plecarea peste hotare, o bună parte din ei, au 

un loc de muncă. 

În cadrul țărilor de destinație, migranții sunt concentrați într -un număr mic 

de orașe mari, Moscova fiind unul din principalele puncte de destinație a 

migrației, respectiv Roma plasându-se pe locul doi. Alte orașe impoprtante sunt 

St. Petrsburg, Istanbul, Milan, Padova, Paris, Lisabona.  

În linii generale, putem afirma cu certitudine, că procesul migrațional al 

populației Republicii Moldova este concentrat spre puține direcții, iar acest 
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fenomen poate fi apreciat ca un avantaj în identificarea siluțiilor pentru 

monitorizarea și implicarea în acest proces. 

În același timp, în ultimii ani s-a stabilit o tendință spre diversificarea țărilor 

de destinație şi reorientarea către țările care oferă venituri mai mari, ceea ce 

crează oportunități mai mari pentru sporirea impactului de dezvoltare al 

migrației, îndeosebi prin fluxuri financiare mai stabile.  

           Analiza geografica a fluxurilor de migranti demonstreaza ca atât peroanele 

cu studii superioare, cat si cele cu studii medii de specialitate, s-au orientat 

prioritar spre Rusia si spre Italia, direcții caracteristice intregului proces 

migrațional, indiferent de nivelul de calificare profesională (Diagrama nr. 8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diagrama nr. 8 Destinatia emigrantilor cu studii superioare și medii de specialitate 
 

Însă pentru categoria emigranților cu studii superioare, în special în ultimii 

ani se evidențiază o tendința de reorinetare spre alte tări, numărul acestora în 

anul 2009 fiind comparabil cu numărul emigranților în Italia. 

Numărul emigranților cu studii superioare în alte țări, cum ar fi Ucraina, 

Turcia grecia, totuși este mult mai redus, în sumă fiind comparabil cu numărul 

emigranților în Italia, ceea ce ne permite a presupune ca o mare parte din medicii 

care au părăsit țara în ultimii ani, se află în Italia și alte țări europene. 

 Astfel, datele din diagramă reflectă pedeplin tendințele de migrare a 

persoanelor cu studii superioare, inclusiv a medicilor, spre două destinații de 

importanță majoră, fluxul spre alte țări fiind nesemnificativ.  

 



14 
 

     Concomitent, se atesta o majorare in ultimii ani a migrarii specialistilor cu 

studii superioare si in alte tari decat cele traditionale, in special, spre SUA si 

Canada, ceea ce denota ca oportunitatile persoanelor cu studii superioare sunt 

mai largi in tarile economic avansate, comparativ cu migrantii cu studii medii de 

specialitate. 

 Analiza separată a migrației persoanlor cu studii medii de specialitate, în 

principiu demonstrează același tendinție de orientare prio ritar spre două 

destinații (Federația Rusă și Italia), însă numărul migranților spre Est este vadit 

mai mare, deși în anii 2008-2009, numărul migranților în Federația Rusă s-a redus 

cu cca 15%.  

 Scăderea numărului de migranți cu studii medii de specialitate spre 

Federația Rusă în ultimii ani poate fi explicată prin posibilitățile tot mai largi de a 

calatori în țările Uniunii Europene obținute de cetățenii Republicii Moldova, 

inclusiv datorită obținerii cetățeniei române, ceea ce se reflectă asupra geografiei 

procesuluii migrațional și reorientarea acestuie spre Vest.  

Analiza comparativa a destinatiei migrantilor cu studii superioare în functie 

de mediul de trai demonstreaza o tendinta de diversificare a directiilor fluxului 

migrational a populatiei din mediul urban, astfel ca în anul 2009 numarul 

migrantilor care au preferat alta tara decat cele traditionale pentru prima data a 

depasit numarul migrantilor în Italia (Diagrama nr. 9). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Diagrama nr. 9  Destinatia emigrantilor cu studii superioare din mediul urban și rural 
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       In acelasi timp, oportunitatile de angajare a populatiei cu studii superioare din 

mediul rural sunt limitate comparativ cu cei ce provin din mediul urban, astfel ca 

majoritatea migrantilor din mediul rural se orientează spre Rusia si Italia aproape 

în aceeasi măsura și mai putin spre alte țări.  

        Analiza comparativa a destinatiei migrantilor cu studii medii de specialitate 

in functie de mediul de trai demonstreaza ca aceasta categorie de specialisti, 

indiferent de mediul de trai, se orienteaza prioritar spre Federatia Rusa si Italia, 

numarul acestora in alte tari fiind atat de neesential, incat poate fi neglijat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama nr. 10  Destinatia emigrantilor cu studii medii de specialitate din mediul urban și rural 

        

Prin urmare, dat fiind faptul ca majoritatea migranților cu studii superioare 

și medii de specialitate migrază, inclusiv medicii și personele cu stduii medicale 

medii, se afla în Federatia Rusa, țară în care se echivaleaza studiile obținute în 

Republica Moldova, una din sarcinile primordiale ramane a fi lansarea 

negocierilor cu autoritatile italiene în scopul facilitarii angajarii migranților cu 

studii medicale conform calificarii profesionale.      

 Analiza informațiilor disponibile denotă că pe parcursul ultimului deceniu s-

au conturat 3 tipuri de migrație internațională a populației Republicii Moldova: 

a) migrația pe termen scurt, predominant spre țările CSI (Federația Rusă ș.a.) 

b) migrația pe termen lung, predominant spre țările UE (Italia, Grecia ș.a.) 

c) migrația legală pe termen lung (SUA şi Canada). 
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Concomitent, s-au conturat următoarele tendințe în modelul migrațional: 

a) dinspre regiunea CSI spre UE  

b) de la migrația pe termen scurt la migrația pe termen lung  

c) flux crescând al migrației spre SUA şi Canada  

d) tendință spre diversificarea țărilor de destinație  

e) majoritatea migranților pe termen lung din UE îşi legalizează şederea şi 

muncă. 

Un aspect de importanță majoră al procesului migrațional, inclusiv al cadrelor 

medicale, este identificarea unor factori favorizanți pentru implementarea 

mecanismelor de monitorizare a migrației  care ar facilita implicarea și 

influiențarea acestui proces și anume: 

a) nivel înalt al coeziunii sociale a migranților moldoveni în țările de destinație  

b) migranții moldoveni mențin legături puternice cu baştina  

c) grad relativ înalt de acces la sursele e informare, in special electronice.  

 În procesul evaluării impactului procesului migraținal asupra economiei 

naționale, dar și asupra sistemului de sănătate, urmează a se ține cont în primul 

rând de beneficiile migrației si oportunitatile de aplicare a acestora, cum ar fi: 

a) Transferul tehnologic - poate fi valorificat prin preluarea experienței și 

tehnologiilor moderne de diagnostic si tratament din țările economic 

avansate; 

b) Capitalul uman - include experiența de muncă acumulată în instituțiile 

medicale din țările europene , aptitudinile şi abilitățile dezvoltate, 

cunoştințele și ideile noi de business, strategiile de planificare şi organizare 

a afacerilorilor, inclusiv în sfera serviciilor medicale;  

c) Capitalul financiar - presupune investiții în domeniul serviciilor de sănătate, 

instituții medicale private etc. În condițiile unor stimulente potrivite, a unui 

cadru de reglementare adecvat şi a unor condiții de securitate asigurate 

economiile acumulate ar putea fi canalizate în sistemul de sănătate, având 
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ulterior impact asupra calității serviciilor medicale prin diversificarea 

prestatorilor și crearea condițiilor pentru concurență loială. 

d) Capitalul social, care include contacte, relații, insușirea limbilor de circulatie 

internatională etc.  

În același timp, actualmente este extrem de dificila sau chiar imposibilă 

evaluarea potențialului uman cu studii medicale din Republica Moldova, care în 

prezent nu activează în sistemul public al sănătății sau c hiar nu activează conform 

calificării profesionale, dar poate fi considerat rezerva strategică, care prin 

mecanisme de motivare și oferte atractive promovate de autorități ar putea 

reveni la activitate în instituțiile medico-sanitare publice.  

Acest potențial include în sine următoarele categorii de persoane cu studii 

medicale, care în aspect cantitativ sunt absolut necunoscute:   

a) Persoane care au migrat peste hotare și activează conform specialității;  

b) Persoanele care ai migrat peste hotare, unde activează în funcții medicale 

mai puțin calificate sau activează în alte domenii, însă cu o remunerare 

mult mai mare decât în Moldova %;  

c) Persoanele care activeaza în instituții medico -sanitare publice prin 

cumulare externa sau alte forme de angajare, prioritar in mun. Chisinau, 

care nu se reflecta în dările de seama statistice ; 

d) Persoanele care activează în țară, dar în afara sectorului public al sănătății 

(servicii, în special cosmetologie, companii comerciale sau de turism etc.)  

Intru valorificarea beneficiilor migrației cadrelor medicale și a 

oportunităților ce rezultă din acest proces, reglementarea, monitoprizarea și 

orientarea fluxului migrațional spre tărâmul exclusiv legal, urmează a fi  stabilite 

următoarele obiective majore: 

1. Implementarea unui mecanism de monitorizare a migrației  

2. Stabilirea legăturilor permanente cu migranții  

3. Asigurarea suportului consultativ migranților  

4. Stimularea întoarcerii în tara a migranților.   
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Recomandari 

 

1. Dezvoltarea unei bazei de date si extinderea capacitatilor informationale 

privind migrația specialiştilor medicali din Moldova si deversificarea 

mecansimelor de colectare a informatiei la capitolul respectiv.  

  

2. Reglementarea, stimularea si facilitarea migrației circulare a 

specialiştilor cu studii medicale si transformarea acesteia intr-un 

mecanism de motivare pentru activitate ulterioara in cadrului sistemului 

public de sanatate.  

 

3. Lansarea negocierilor cu tarile în care se înregistreaza fluxuri 

considerabile de miganti (spre exemplu Italia) în scopul incheierii 

acordurilor/parteneriatelor bilaterale de mobilitate academica si a fortei 

de munca.  

 

4. Motivarea reintoarcerii migrantilor cu studii medicale si facilitarea 

reintegrării lucrătorilor medicali care se întorc în tara, oferirea 

suportului consultativ, acordarea unor privilegii la etapa integrarii si 

adaptarii in cazul angajarii conform necesitatilor sistemului de sanatate.  

 

5. Evaluarea migatiei interramurale a personalului medical (in alte domenii 

ale economiei nationale), ceea ce ar crea un tablou clar al procesului 

migrationale a personalului medical peste hotarele tarii.  

 

6. Implementarea si deversificarea mecanismelor de evidenta si 

monitorizare a resurselor umane cu studii medicale (inregistrarea 

medicilor, licentierea activitatii profesionale, fortificarea asociatiilor 

profesionale etc.).  
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7. Ajustarea continua a standardelor nationale de formare profesionala a 

specialistilor cu studii medicale la rigorile comunitatii europene, intru 

facilitarea mobilitatii academice și a forței de muncă în sănătate.  

 

8. Fortificarea managementului resurselor umane din cadrul institutiilor 

medico-sanitare prin implementarea principiilor moderne de gestionare 

a resurselor (transparenta, implicarea in procesul decizional, 

remunerare exclusiv in functie de performante, conditii pentru avansare 

profesionalea si cresterea carierei, stimularea spiritului de initiativa si 

inovational etc.), ceea ce ar face mai atractivă activitate în cadrul 

sistemului public de sănătate.   

 

9. Motivarea specialistilor care activeaza in institutii medicale performante 

din țările economic avansate în promovarea relatiilor de colaborare cu 

instituții medicale din Republica Moldova în scopul facilitării transferului 

tehnologic, modernizării serviciilor medicale și  fortificării potențialului 

uman  din sănătate.   


