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1 Introducere 

În perioada anilor 90 Republica Moldova a înfruntat o decădere severă atât în aspect 

economic, cât și social. Necătând la faptul, că în perioada anilor 2000 Republica Moldova a 

manifestat o creștere economică bună, ea rămâne și în prezent cea mai săracă țară din 

Europa. Creșterea economică este dependentă de sectorul agricol și industrial, care este 

într-o perioadă de stagnare. Dependența energetică externă și exodul masiv a forței de 

muncă și a „creierilor” agravează situația și așa nu ușoară. A fost estimat, că în anul 2008 

din populația de 3,6 milioane aproximativ 320 000 lucrători au migrat peste hotare, 

majoritatea în Rusia (60%), Italia (14%), restul fiind distribuiți în alte țări a UE. Conform 

raportului Băncii Mondiale, în anul 2009 remitențele au constituit 23% din PIB1, în 2010 s-

a apropiat de 30% din PIB și Republica Moldova este situată printre primele locuri în lume 

la volumul remitențelor2. 

În raportul Organizației Mondiale a Sănătății 2006 „Lucrând împreună pentru 

sănătate”3 s-a constatat o criză curentă la nivel global în personal medical şi necesitatea 

soluţionării acestei probleme în următorii 10 ani, cu începere neîntârziată. De asemenea a 

fost estimată insuficienţa a peste 4.3 mln medici, asistenţi medicali, moaşe şi personal 

tehnic și au fost identificate ţările cu necesitatea cea mai mare în personal medical.  

Sectorul sănătății a Republicii Moldova este de asemenea afectat de insuficiența 

cadrelor medicale. În ultimele două decade mai mult de 40% din lucrătorii medicali au 

părăsit sistemul sănătății, dintre care o mare parte a emigrat din țară. Astfel, numărul de 

medici s-a redus de la 16000 în 1990 la aproximativ 10550 în 2012. În aceeași perioadă, 

numărul asistenților medicali a scăzut în jumătate (de la 46000 la 22760)4. Asigurarea cu 

medici și asistenți medicali la 1000 populație sunt sub nivelul țărilor din UE.  

Atât la nivel global, cât și în Republica Moldova în particular, una din cauzele 

insuficienței lucrătorilor medicali, pe lângă sărăcie, condiții de muncă nefavorabile etc., 

este și migrația cadrelor medicale. Începând cu anii 2000, migraţia medicilor şi asistenţilor 

medicali a devenit vizibilă şi a sporit în ultimii ani. Aceasta a provocat dezbateri polarizate 

privitor la aspectele negative ale migraţiei şi dreptul individual a fiecărui om, inclusiv şi a 

personalului medical, de a părăsi ţara în care activează.  Urmare acestor acțiuni, au demarat 

studiile și cercetările în domeniul migrației medicale, inclusiv și în Republica Moldova. 

                                                           
1

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22757744~pagePK:64257043~piP

K:437376~theSitePK:4607,00.html 

2
http://economie.md/articole/show/1230/volumul-remitentelor-in-rm-de-la-persoanele-fizice-de-peste-

hotare-in-2010-a-constituit-1-mlrd-244-14-mil-dolari 

3
 www.who.int/whr/2006/en/ 

4
  http://cnms.md/_files/7671-1.%2520indicatori%25202009-2010%2520WWW.pdf 



Destinații prioritare pentru recunoașterea diplomelor medicale eliberate de 

instituțiile de învățământ medical din Republica Moldova 

 

 2 

2 Migrația generală 

Migraţia este un proces complex, cu un caracter multinaţional ce nu poate fi gestionat 

numai în mod unilateral sau bilateral, ci printr-un management eficient care să aibă în 

vedere beneficiul tuturor celor implicaţi şi caracteristicile în schimbare ale procesului 

migraţionist. În acest context politicile migraţioniste ale ţărilor se modifică în funcţie de 

evoluţiile economiei mondiale, a situaţiilor politice, a influenţei diferiţilor factori: naturali, 

sociali, etc. 

        Migraţia forţei de muncă din domeniul îngrijirii medicale prezintă un interes 

existenţial. Diferenţele în materie de salarizare şi condiţii de muncă constituie cauze ale 

acestui fenomen. Diferenţele dintre structurile sistemelor au repercusiuni substanţiale 

asupra structurilor de oferte şi de calificare. 

Migrația personalului medical s-a evidențiat drept o problemă începând cu anii 1940, 

când Organizația Mondială a Sănătății remarca migrarea personalului din Statele Unite 

către Europa și a europenilor, în mod specific, către Regatul Unit. 

Motivele migrării sunt diferite de la țară la țară, fenomenul fiind influențat de factori 

precum: sistemul sanitar, recompensele profesionale, satisfacțiile financiare, nivelul de trai 

diferit promis de țara către care migrează etc.. De asemenea, barierele lingvistice și 

culturale au un rol foarte important.  

Este o importantă diferență între migrația temporară și cea definitivă. Migrarea 

temporară este în general de mare ajutor cadrelor medicale, oferindu-le posibilitatea de a-

și perfecționa cunoștințele și tehnicile de abordare, motivația acesteia fiind dezvoltarea 

profesională. Însă migrarea definitivă, migrarea în masă din ultimii ani, deși a dus la 

îmbunătățirea calității vieții personale și profesionale, a contribuit la slăbirea capacității și 

eficienței sistemului sanitar din țara de origine, ceea ce influențează foarte puternic 

condițiile de muncă ale personalului medical rămas.  

Globalizarea pieței muncii, creșterea economică și inegalitatea socială între țări au 

dus la o creştere numerică a personalului medical și la înmulțirea țărilor care generau acest 

fenomen al migrării. Cu toate acestea, țările care absorb candidații din domeniul medical 

rămân aproape același: Statele Unite, Australia, Canada, Germania, Regatul Unit al Marii 

Britanii, Franța. Specialiștii menționează că mai bine de trei sferturi dintre doctorii care au 

migrat se află în Canada și Regatul Unit al Marii Britanii.  

        În contextul îmbătrânirii populaţiei şi al scăderii populaţiei active, nevoia de asistenţă 

medicală din ce în ce mai specializată este într-o continuă creştere în toate ţările din lume. 

Până în 2020 în Uniunea Europeană se va înregistra un deficit de aproximativ 1 milion de 

lucrători din domeniul sănătăţii şi dacă nu se întreprinde nici o măsură, 15% din asistenţa 

necesară nu va fi acoperită. Totuşi, acest aspect ar putea fi baza de pornire pentru crearea 

de noi oportunităţi şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, care poate duce la o 

creştere economică sustenabilă.  
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2.1 Migrația medicală internațională 

Fenomenul globalizării a sporit considerabil rata migraţiei internaţionale, inclusiv în 

domeniul medical. În acest context, când mişcarea banilor este bine reglementată prin 

acorduri internaţionale, când schimbul de mărfuri şi bunuri este strict reglementat prin 

legi şi regulamente, mişcarea persoanelor, mai ales cea profesională, este în mare parte 

haotică.   

Conform definiției, mobilitatea 

personalului medical este orice 

intenție de schimbare a țării după 

absolvire cu intenția și efectul de 

prestare a serviciilor de sănătate, 

inclusiv în pe perioada instruirii5. 

Studiile efectuate de către OECD şi 

OMS arată că ţările cu o migraţie generală 

sporită au şi o migraţie a lucrătorilor 

medicali sporită. Spre exemplu, în SUA, 

numărul doctorilor veniţi din alte ţări cu 

dreptul de a fi înregistraţi în registrul 

medicilor SUA a crescut din 2000 până în 

2008 cu 70%. În aceeaşi perioadă, în Australia, numărul medicilor imigranţi a crescut de 2 

ori, iar în Canada numărul lor a crescut cu 40%. În Elveţia, numărul doctorilor cu permis de 

şedere şi de practică de lungă durată a crescut cu 70%, aceştia provenind în special din 

Germania6. 

În mod contrar, Marea Britanie a redus numărul de medici imigranţi înregistraţi din 

2003 până în 2008 de la 14.000 la 5.000 pe an. Totuşi, acest fapt nu subminează poziţia a 

doua (după SUA) în ceea ce priveşte numărul de medici imigranţi înregistraţi. 

Indicatorii de migraţie pentru lucrătorii medicali cu studii medii (asistenţi medicali, 

moaşe etc.) nu sunt atât de pronunţaţi ca la medici. Spre exemplu, în Suedia numai 3% din 

asistenţii medicali sunt imigranţi – raportat la procentul de 18% din medicii imigranţi. 

Acest raport este detectabil în mai toate ţările OECD, cu excepţia Irlandei, unde aproape 

47% din asistenţii medicali şi 36% din doctori sunt imigranţi. În acelaşi timp, în ultimii ani 

numărul asistenţilor medicali imigranţi a crescut de 6 ori în Australia, de 3 ori în Canada şi 

de 4 ori în SUA. 

                                                           
5
 Matthias Wismar, Claudia B. Maier, Irene A. Glinos, Giles Dussault, Josep Figueras. Health Professional Mobility and Health 

Systems, Evidence from 17 European countries.uropean Observatory on Health Systems and Policies. Pag.14.  2011 

6
 www.oecd.org/health/workforce 

Mobilitatea personalului 

medical este orice 

intenție de schimbare a 

țării după absolvire cu 

intenția și efectul de 

prestare a serviciilor de 

sănătate, inclusiv în pe 

perioada instruirii. 
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În pofida faptului că fluxul migraţional medical în ţările OECD provine din ţările cu 

venituri mici, totuşi are loc o migraţiune masivă şi în cadrul ţărilor UE. A fost estimat că 

aproximativ 40% din medicii migranţi şi 30% din asistenţii medicali migranţi în ţările 

OECD provin din alte state OECD. 

Migraţia cadrelor medicale din ţări precum India sau Rusia, exprimată chiar şi în 

termeni absoluţi, este neglijabilă în comparaţie cu numărul de lucrători medicali din aceste 

ţări. În acelaşi timp, există ţări unde expatrierea lucrătorilor medicali se ridică la 50% 

(Africa Centrală etc.). 

În pofida faptului, că migrația medicală prezintă un interes major în aspectul 

planificării strategice a resurselor umane în sănătate, sunt puține date și studii la acest 

compartiment, ceea ce face dificilă analiza fenomenului și, respectiv, luarea deciziilor în 

aspectul planificării forței de muncă în sănătate. 

Observatorul European a Sistemelor și Politicilor în Sănătate, în cadrul proiectului 

European PROMETEUS, a efectuat un studiu în 17 țări din Europa „Mobilitatea Personalului 

Medical și Sistemele de Sănătate” , unde a analizat mobilitatea lucrătorilor medicali în 

Europa din perspectiva sistemelor de sănătate. În cadrul acestui studiu s-a constatat, că 

mobilitatea personalului medical afectează performanța sistemului de sănătate din țară și 

această afectare este cu atât mai mare, cu cât migrația medicală este mai pronunțată7. 

Migrația medicală are un impact asupra sistemelor de sănătate, prin afectarea 

performanței sistemului de sănătate, atât în țările de origine, cât și în cele de destinație. 

De asemenea, migrația medicală afectează și deprinderile practice a personalului 

medical. Distribuirea teritorială a lucrătorilor medicali de asemenea afectată de mobilitatea 

lor. Migrația personalului medical este provocată de căutarea unor oportunități mai bune 

pentru sine și familia sa. Astfel, lucrătorii medicali părăsesc țara de origine pentru salarii 

mai bune, pentru condiții de lucru mai atractive. Uneori factor motivant este dorința de a 

căpăta noi deprinderi, din condiții familiare sau pur și simplu din curiozitate8.  

Mobilitatea medicală nu poate fi separată de alți factori care afectează resursele 

umane din sănătate. Tehnologiile noi, globalizarea, feminizarea forței de muncă în sănătate, 

limitarea posibilităților de instruire, condițiile de muncă nefavorabile etc. pot servi ca 

factori ce contribuie atât la mobilitatea medicală, cât și la apariția problemelor în domeniul 

resurselor umane în sănătate9. Îmbătrânirea personalului medical este una din elementele 

                                                           
7
 Matthias Wismar, Claudia B. Maier, Irene A. Glinos, Giles Dussault, Josep Figueras. Health Professional Mobility and Health 

Systems, Evidence from 17 European countries.uropean Observatory on Health Systems and Policies. 2011 

8 Dumont C et al. International mobility of health professionals and health workforce management in Canada: myths and 

realities. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD Health Working Papers No. 40). 2008. 
[online]. (http://www.oecd.org/dataoecd/7/59/41590427.pdf  

 
9
 Dussault G et al. Migration of health personnel in the WHO European Region. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe 

2009. [online]. (http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0010/95689/E93039.pdf 
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care necesită a fi examinate în contextul factorilor alarmanți10. Numărul persoanelor tinere 

în Europa scade drastic, respectiv, scade și numărul potențialilor candidați să ocupe 

locurile vacante din sistemul sănătății11. De asemenea, mobilitatea medicală necesită a fi 

examinată în contextul măsurilor generale de reglementare a forței de muncă din cauza 

interacțiunii pronunțate. 

 Magnitudinea migrației medicale determină magnitudinea impactului asupra 

sistemului de sănătate. Totodată, dimensiunile migrației medicale sunt puțin cunoscute și 

insuficient studiate. Nu există un mecanism complex de evidență a datelor referitor la 

migrația medicală în UE și în alte țări, de asemenea nu este bine monitorizat fluxul 

migrațional în cadrul și în afara UE. Pentru prioritizarea acțiunilor necesare de a fi 

implementate în adresarea problemelor în domeniu, migrația medicală necesită de a fi 

examinată în cadrul tuturor problemelor care afectează forța de muncă în sănătate12. Deci 

importanța mobilității medicale trebuie examinată în comparație cu alte probleme în 

domeniu – distribuirea neuniformă teritorială a resurselor umane, insuficiența cadrelor 

medicale, instruirea etc.13. 

A fost menționat anterior, că la nivel mondial, european și național nu există date 

relevante referitor la migrația personalului medical. Studiile efectuate la nivel european, 

menționate în cap. 2.1 demonstrează mai mult lipsa acestor date decât prezintă o 

informație concretă referitor la mobilitatea medicală. Totuși, cercetătorii din domeniul RUS 

au încercat să identifice modalitățile de colectare a datelor privitor la migrația medicală. 

Astfel, ţările de destinație în calcularea numărului de lucrători medicali străini 

utilizează 3 (trei) indicatori pentru monitorizarea fluxurilor migraționale în medicină: 

 Născuți în străinătate (foreign born)  - lucrătorii medicali care sau născut în 

străinătate; 

 Instruiți în străinătate (foreign trained) – lucrătorii medicali cetățeni ai 

statului în cauză instruiți în străinătate; 

 Străini cetățeni (national foreign) – străinii care au obținut cetățenia 

statului în cauză. 

Este de menționat, că diferite țări utilizează diferiți indicatori și nu este o 

reglementare clară în modalitatea de evidență și raportare la acest compartiment. Așadar, 

în conformitate cu studiile menționate s-a constatat, că România, Serbia și Lituania nu dețin 

                                                           
10 Flottorp S.A. et al. Using audit and feedback to health professionals to improve the quality and safety of health care. 

Copenhagen, WHO Regional Office for Europe and European Observatory on Health Systems and Policies. 2010. 
 

11 Hyde R Germany plans to lure doctors back from west to east. Lancet, 366(9482):279–280. 2005. 

12 Mareckova M. Exodus of Czech doctors leaves gaps in health care. Lancet, 363(9419):1443–1446. 2006. 
 
13 Leśniowska J. Migration patterns of Polish doctors within the EU. Eurohealth, 13(4):7–8. 2007. 
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date privitor la numărul sau nivelul străinilor lucrători medicali. Cu referire la România – 

acest fapt împiedică considerabil estimarea numărului de lucrători medicali migranți din 

Republica Moldova, deoarece este cunoscut faptul că majoritatea medicilor au plecat și 

activează n România, obținând cetățenia Statului Român și ar fi incluși în categoria „străini 

cetățeni”.  

Turcia, Estonia Slovacia și Polonia prezintă date neglijabile ale lucrătorilor medicali 

străini, care variază de la 0,02% până la 0,7%. Ungaria, Italia și Franța de asemenea 

prezintă un nivel scăzut de medici străini – mai puțin de 5%. Un nivel moderat de medici 

străini se înregistrează în Germania și Finlanda (5,2% și 6,2% respectiv). Belgia, Portugalia, 

Spania, Austria, Norvegia și Suedia au o dependență mai mare de medicii străini (de la 11,1 

la 18,4%). Cu indicatori între 22,5% și 36,8% așa țări ca Elveția, Slovenia, Irlanda și Marea 

Britanie sunt țările Europene cu cea mai înaltă dependență de medicii străini (figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 Procentul medicilor străini în unele țări din Europa 
(figura preluată din studiul Matthias Wismar, Claudia B. Maier, Irene A. Glinos, Giles Dussault, Josep Figueras. 
Health Professional Mobility and Health Systems, Evidence from 17 European countries.uropean Observatory 

on Health Systems and Policies. 2011) 
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2.2 Migrația medicală din Republica Moldova 

Una din problemele majore, menționate la majoritatea forurilor și întrunirilor 

internaționale la tematica migrației cadrelor medicale este lipsa studiilor și datelor 

relevante referitor la acest fenomen. Datele statistice naționale și internaționale, rapoartele 

referitor la fluxurile migraționale conțin foarte puține date referitor la migrația medicală, 

fapt, ce distorsionează percepția acestui fenomen ce la rândul său frânează întreprinderea 

măsurilor cuvenite pentru redresarea situației, care de altfel ia proporții. 

Fenomenul migrației medicale din Republica Moldova este de asemenea puțin 

studiat, și datele de care dispunem pentru a efectua o analiză a fenomenului sunt deseori 

empirice, nebazate pe dovezi, acumulate din surse indirecte sau în cadrul unor chestionare. 

Totuși, cauzele migrației medicale din Republica Moldova sunt bine cunoscute și nu 

se deosebesc ce acestea din alte țări. Astfel, factorii generali „Push” și „Pull” sunt: salarii 

mici versus salarii atractive, condiţii de lucru grele versus tehnologii medicale noi, 

imposibilitatea creşterii profesionale versus instruire medicală avansată și specializare 

înaltă a serviciilor medicale, pericol accentuat pentru sănătate versus siguranţă personală 

şi a familiei, lipsa condiţiilor de trai și infrastructura localităţilor slab dezvoltată versus 

condiţii de viaţă satisfăcătoare, etc.14 Totodată, fiecare țară are particularitățile sale a 

migrației cum ar fi localizarea geografică, nivelul de instruire profesională, stabilitatea 

politică și economică, investițiile în sistemul sănătății și altele, care accentuează 

întreprinderea măsurilor individuale în fiecare caz pentru reglementarea procesului 

migrațional medical.  

Analiza migrației cadrelor medicale din Republica Moldova este îngreunată de un șir 

de probleme, care întradevăr fac uneori imposibilă cercetarea obiectivă a fenomenului. 

Așadar, în calea unei analize obiective a migrației medicale din Republica Moldova stau 

următorii factori: 

 la momentul solicitării unui concediu neplătit sau demisiei din funcţie – lucrătorul 

medical nu este obligat de a indica motivul; 

  la momentul deplasării peste hotarele ţării serviciile de frontieră nu înregistrează 

specialitatea sau locul de lucru; 

 despre plecarea peste hotare, deseori, cunosc numai un cerc restrâns de rude; 

 aflarea peste hotare este, deseori, clandestină, ceea ce împiedică angajarea 

migranților în sistemul medical a țărilor de destinație; 

  la locul de destinaţie, personalul medical, până la angajarea în sistemul medical, 

deseori se angajează în alte domenii şi ulterior le părăsesc cu greu, astfel nu sunt 

incluşi în statistica medicală; 

În acest context este greu de estimat, dacă personalul medical care părăsește sistemul 

sănătății sau nu se angajează în sistem este implicat în procesul de migrație sau nu și, 

                                                           
14

 Jelamschi N. Particularities in the functioning of the Health System in the Republic of Moldova under conditions of migration 
of the medical personnel. Migration and Development in the Moldovan Health System, Chisinau/Leipzig. 2012 
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respectiv, devine foarte dificilă orice intenție de a monitoriza procesul de migrație și de a 

face o analiză amplă a fenomenului.  

Analizând procesul de migrație medicală s-a constatat, că personalul medical care 

migrează peste hotarele Republicii Moldova se împarte în două categorii: cei care se 

angajează în domeniul sănătății și cei care se angajează în alte domenii ale economiei, cum 

ar fi domeniul social (îngrijiri la domiciliu), construcții, agricol etc. Evidența și 

monitorizarea lucrătorilor medicali care se angajează în alte sectoare decât cel medical este 

aproape imposibilă, deoarece în marea majoritate a cazurilor de la astfel de angajați nu se 

solicită actele de studii medicale. Contrar acestui fapt, toți lucrătorii medicali, care se 

angajează în sistemul sănătății în țările UE necesită confirmarea studiilor medicale, fapt ce 

permite de a efectua o analiză a acestei categorii de personal medical. 

 Conform datelor oficiale ale Biroului Național de Statistică, emigrarea din Republica 

Moldova în perioada anilor 2007 – 2011 a constituit 29457 cetățeni, care sau stabilit 

permanent sau temporar cu traiul în alte țări15 (Figura 2.2). Astfel, emigrarea oficială din 

Republica Moldova este într-o scădere, înregistrând în anul 2007 – 7172 cetățeni, în 2008 – 

6988, 2009 – 6663, 2010 – 4714 și în 2011 – 3920 persoane. 

 

Figura 2.2 Numărul persoanelor emigrate din Republica Moldova 
în perioada anilor 2007-2011, conform datelor oficiale ale BNS 

                                                           
15

 http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/Saveshow.asp 
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Țările de destinație a migranților din Republica Moldova sunt diverse16. Conform 

datelor oficiale, pe parcursul anilor 2007-2011 cel mai înalt nivel de migraţiune oficială se 

înregistrează în fostele țări URSS, așa ca Ucraina – 12832 urmată de Rusia cu 9659 

persoane. Mult mai mic este nivelul de migrație spre Belarus – 608 emigranți, dar totuși 

această cifră este cu mult mai mare decât  în alte state. Pe continentul american tradițional 

se înregistrează un nivel de migrație înaltă spre SUA – 3243 emigranți și Canada – cu 38.  

Din țările UE cel mai înalt nivel de migrație oficială se înregistrează în Germania – 1111 

cetățeni și Cehia cu 241. Din țările UE cu o migrație de muncă înaltă, cum ar fi Italia, Spania, 

Portugalia, Franța, Marea Britanie, Grecia – poate fi menționată doar Italia cu un număr de 

71 migranți oficiali. În celelalte stane nivelul de migrație oficială a cetățenilor Republicii 

Moldova este nesemnificativ. Din alte state poate fi menționat Israelul, cu o migrație 

oficială de 987 cetățeni din Republica Moldova în perioada 2007 – 2011 (figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3 Direcțiile principalele de destinație (în ordine alfabetică) pentru emigranții din 
Republica Moldova în perioada anilor 2007 – 2011, conform datelor oficiale ale BNS 

 

 Pentru a identifica numărul de lucrători medicali care părăsesc țara și se încadrează 

în definiția migrației medicale (vezi pag. 3) pot fi folosite următoarele date: 

 Datele din registrele medicale (registrele pe specialități, asociații profesionale etc.); 

 Datele din recensăminte; 

  Datele poliției de frontieră; 

 Datele privitor la „intenția de a părăsi țara”. 

                                                           
16

 http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/Saveshow.asp 
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În Republica Moldova nu există registre medicale (oficializate) pe specialități. Mai 

mult ca atât, nici marea majoritate a asociațiilor/societăților profesionale nu dețin liste 

complete cu membrii săi și nu există un mecanism de înnoire permanentă a datelor. 

Ultimul recensământ în Republica Moldova a avut loc în anul 2004 și aceste date nu pot fi 

folosite pentru analiza actuală. Poliția de frontieră nu publică date privitor la traversarea 

frontierei de către cetățenii Republicii Moldova. De asemenea, la trecerea frontierei de stat 

călătorul nu este oblicat să prezinte 

informații referitor la scopul plecării și 

profesie. 

Astfel, pentru Republica Moldova, 

metoda de estimare a numărului de lucrători 

medicali migranți este cercetarea datelor 

privitor la „intenția de a părăsi țara”.  

„Intenția de a părăsi țara” este un 

termen autoexplicativ, care semnalează 

intenția lucrătorilor medicali de a pleca din 

țară și se manifestă prin solicitarea activă a 

confirmărilor actelor de studii și activității 

profesionale pentru a le echivala peste hotare. 

„Circuitul confirmărilor” începe la instituțiile de învățământ medical - Universitatea 

de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru medici și colegiile de 

medicină pentru lucrătorii medicali cu studii medii. Următorul pas constă în confirmarea 

actelor de activitate profesională (pentru cei care au activat). Aceste acte se prezintă 

Ministerului Sănătății, care eliberează o confirmare a veridicității actelor prezentate. 

Ținând cont de faptul, că din anul 2007, pentru Republica Moldova au intrat în vigoare 

prevederile Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961, toate documentele emise de 

autoritățile Republicii Moldova (actele de studii, notariale, adeverințe etc.) sunt supuse 

apostilării la Ministerul Justiției. 

Este evident faptul, că numărul celor care solicită confirmarea documentelor de 

studii la instituțiile de învățământ este mult mai mare decât numărul celor care pleacă din 

țară. Conform datelor prezentate, USMF „Nicolae Testemițanu” eliberează anual 

solicitanților aproximativ 600 confirmări ale actelor de studii17, pe când la Ministerul 

Sănătății se adresează anual pentru confirmarea actelor de studii și activitate profesională 

doar aproximativ 250 de solicitanți18. Cu părere de rău,  Ministerul Justiției nu are un 

                                                           
17 Ababii Ion, „O cale de reducere a impactului negativ al migrației personalului medical asupra sistemului 

național de sănătate în Republica Moldova”, pag. 144. Migrație și Dezvoltare în Sistemul de Sănătate al 

Republicii Moldova, Chișinău/Leipzig, 2012. 

18 Conform datelor Cabinetului Organizator-metodic Republican 

„Intenția de a părăsi 

țara” se manifestă prin 

solicitarea activă a 

confirmărilor actelor de 

studii și activitate 

profesională pentru a le 

echivala peste hotare. 
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registru a persoanelor care au solicitat apostila în dependență de specialitate sau domeniul 

de activitate  (figura 2.4). 

 

Figura 2.4 Piramida „intenției de a părăsi țara”. 
 

 În perioada anilor 2007 – 2012 în Ministerul Sănătății s-au adresat pentru 

confirmarea actelor de studii superioare și medii, de asemenea și activității profesionale 

2869 lucrători medicali -1269 medici (44,2%) și 1600 lucrători medicali cu studii medii 

(55,8%).  Din 1269 medici 34,8% erau bărbați și 65,2% femei. Din lucrătorii medicali cu 

studii medii aproximativ 94% erau de genul feminin, ceea ce reflectă pe deplin situația 

gender în domeniu. Cel mai mare nivel de solicitări s-a înregistrat pentru medici în anul 

2011 – 268, iar pentru lucrătorii medicali cu studii medii în anul 2010 – 563 (Tabelul 2.1).  
 

Tabelul 2.1Numărul solicitanților confirmării actelor de studii  

(superioare și medii) și a activității profesionale de la Ministerul Sănătății, 2007-2012 

Numărul solicitanților 

Anii 
Studii superioare Studii medii 

Total 

bărbați femei total bărbați femei total 

2007 41 83 124 4 168 172 296 

2008 54 139 193 9 293 302 495 

2009 71 113 184 18 294 312 496 

2010 97 151 248 17 298 315 563 

2011 98 170 268 26 252 278 546 

2012 81 171 252 23 198 221 473 

Total 442 827 1269 97 1503 1600 2869 

PLECAREA 

Apostila  

(Ministerul  Justiției) 

Confirmarea veridicității actelor 
(MInisterul Sănătății) 

Confirmarea activității profesionale 
(instituțiile medicale) 

Confirmarea actelor de studii  

(instituțiile de învățământ medical) 
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Destinațiile prioritare pentru plecarea lucrătorilor medicali din Republica Moldova 

au fost cercetate în perioada 2011 și publicate în „Jelamschi N. Particularities in the 

functioning of the Health System in the Republic of Moldova under conditions of migration of 

the medical personnel. Migration and Development in the Moldovan Health System, 

Chisinau/Leipzig. 2012”. Conform datelor din 2010, direcțiile prioritare de „intenție de a 

părăsi țara” pentru medicii intervievați au menționat în ordine descrescătoare Franța, 

Italia, România, Germania, Spania, Irlanda, Grecia. Într-o măsură mai mică medicii 

intenționau să plece în Olanda, Polonia, Canada,  Ucraina și Marea Britanie (Figura 2.5). 

 

 

 

Figura 2.5 Direcțiile prioritare de „intenție de a pleca” pentru medici, 2010 (%) 

 

 

Conform datelor prezentate de către Ministerul Sănătății, în anul 2012, direcția de 

plecare pentru medicii din Republica Moldova s-a schimbat, cele mia dorite ţări în ordine 

descrescătoare fiind România, Italia, Germania, Franța, Portugalia, Irlanda și Spania. Printre 

alte țări solicitate au mai fost înregistrate Marea Britanie, SUA, Danemarca, Turcia, Rusia, 

Cehia și Emiratele Arabe Unite (Figura 2.6). 
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Figura 2.6 Direcțiile prioritare de „intenție de a pleca” pentru medici, 2012 (%) 

 

Dacă e să comparăm primele 7 destinații prioritare pentru plecarea medicilor din 

Republica Moldova în anii 2010 și 2012 constatăm, că vectorul intenției de a migra s-a 

deplasat ușor (Figura 2.7) 

 

Figura 2.7 Direcțiile prioritare de „intenție de a pleca” pentru medici, 2010 în comparație 
cu 2012 (%) 
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Destinațiile prioritare de plecare pentru lucrătorii medicali cu studii medii 

intervievați în cadrul acelorași studii, în 2010 au menționat în ordine descrescătoare Italia, 

Spania, Portugalia, România, Franța și Siria. În anul 2012 destinația prioritară a rămas 

Italia și a crescut considerabil cerea pentru România. Criza economică și dificultățile de a 

găsi un loc de lucru a redus din doritorii de a pleca în Spania și Portugalia (Figura 2.8). 

 

 

Figura 2.8 Direcțiile prioritare de „intenție de a pleca” pentru lucrătorii medicali cu studii 
medii, 2010, 2012 (%) 
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Nu există date și este greu de estimat numărul 
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hotare în sistemul sănătății țărilor de destinație. 
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3 Concluzii 

1. Migrația lucrătorilor medicali în Republica Moldova, la fel ca și în majoritatea țărilor 

este puțin studiată și este necesar de a intensifica cercetările în acest domeniu 

pentru a elabora un plan adecvat de acțiuni în vederea diminuării consecințelor 

acestui fenomen. 

2. La nivel mondial, regional și național există date minime referitor la mobilitatea 

lucrătorilor medicali ceea ce îngreunează studiile în domeniu și contribuie la 

planificarea deficientă a resurselor umane în sănătate. 

3. Actualmente, pentru măsurarea potențialului migrațional din țările de origine a 

migranților medicali, în lipsa datelor reale, poate fi utilizat fenomenul „intenția de a 

părăsi țara”, care se manifestă prin solicitarea activă a confirmărilor actelor de 

studii și activității profesionale pentru a le echivala peste hotare. Analiza acestui 

fenomen a adus la identificarea „piramidei” migraționale, unde numărul 

solicitanților de confirmare a actelor de studii la diferite etape este într-o scădere 

permanentă și, în final, numărul de migranți este mult mai mic decât numărul celor 

care solicită confirmarea actelor. 

4. Nu există date referitor la lucrătorii medicali care pleacă peste hotare și nu 

intenționează să activeze în sistemul sănătății a țărilor de destinație. Acest personal 

medical pierde calificările obținute și se află în pericolul de a nu putea fi angajat 

ulterior în acordarea asistenței medicale. 

5. Destinațiile de migrație a lucrătorilor medicali se deosebesc de destinațiile 

populației generale. Astfel, direcțiile principale de migrație a medicilor sunt Italia, 

România, Germania, Franța, Spania și Irlanda. Grație crizei economice din spațiul 

european, a scăzut simțitor solicitarea destinațiilor – Franța, Grecia, Spania în 

schimbul creșterii de aproximativ 2 ori a solicitării destinațiilor Germania și 

România. 

6. Destinația principală (pământul făgăduinței) pentru lucrătorii medicali cu studii 

medii a fost și rămâne Italia, care devansează considerabil alte destinații. La fel ca și 

în cazul medicilor, a scăzut solicitarea destinațiilor Spania și Portugalia și a crescut 

solicitarea României. 

7. Factorii de decizie din sistemul sănătății, în comun cu partenerii de dezvoltare, 

necesită să întreprindă măsuri neîntârziate în vederea implementării unei evidențe 

stricte a lucrătorilor medicali, elaborării registrelor profesionale, inițierii studiilor și 

cercetărilor în domeniul mobilității medicale, diseminării informației printre 

lucrătorii medicali privitor la prevederile Codului Global de Practică Internațională. 

Încheierea acordurilor bilaterale între state, instituții medicale și implementarea 

migrației circulare poate fi una din măsurile de control a migrației medicale și va 

contribui la menținerea potențialului uman în sistemul sănătății. 


