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Rezumat 
 

Sectorul public din România trece printr-o schimbare dramatică, în timp ce statul continuă să se 

adapteze la era post-comunistă, liberalizarea fiind încurajată suplimentar de aderarea la Uniunea 

Europeană, în 2007, şi la impactul măsurilor de austeritate implementate ca rezultat al 

împrumuturilor  acordate de FMI în 2010. În acest context, România poate fi considerată ca fiind 

predominant o ţară „de trimitere” a lucrătorilor migranţi din sănătate către Europa de Vest. Deşi 

aceasta este, fără îndoială, realitatea, lucrarea arată cum situaţia privind mobilitatea lucrătorilor din 

sănătate din România este complexă, implicând multiple tipare de mobilitate public către privat, 

rural către urban, migraţie în afară şi migraţie circulară. Acestea sunt influenţate de un amestec 

puternic de factori contribuitori, inclusiv măsurile de austeritate economică (o reducere a salariilor 

în sectorul public de 25 la sută, o îngheţare a angajărilor şi o limitare a bugetelor pentru personalul 

din spitale); aspecte centralizate şi descentralizate ale controlului financiar şi al ocupării forţei de 

muncă (în cadrul cărora există diferite forme de conducere şi finanţare a spitalelor), condiţii precare  

de lucru şi această mobilitate variază în funcţie de calificările de specialitate. Mai mult, lucrarea 

arată că deşi există o oarecare creativitate în reacțiile conducerii şi ale sindicatelor la aceste 

probleme la nivel local, la scară largă sistemul relaţiilor în ocuparea forţei de muncă se luptă să facă 

faţă acestor provocări.  

 

Contextul studiului 
 

De la sfârşitul regimului comunist în 1989, România a devenit o republică democrată şi a trecut 

către  o economie de piaţă liberalizată (Vlădescu şi Olsavsky, 2009), validată şi mai mult prin 

aderarea la UE în 2007 şi libera circulaţie a bunurilor, serviciilor şi a forţei de muncă. Totuşi, 

sistemul politic este caracterizat de o dezordine bazată pe politici cu caracter personal şi acuzaţii 

larg răspândite de corupţie (Gallagher, 2005; BBC, 2012b), iar economia a avut fluctuaţii extreme 

în ultimii ani (Eurostat, 2012), cu niveluri mari de sărăcie (CMAJ, 2010). Deficitele financiare au 

necesitat un pachet de ajutor financiar de la FMI, de 20 de milioane de euro în 2009, dar acesta a 

fost condiționat de introducerea de către guvern a măsurilor de austeritate, între care reducerea cu 

25 procente a salariilor lucrătorilor din sectorul public şi o creştere cu cinci procente a TVA până la 

24 la sută (BBC, 2012a, Pidd, 2012) în 2010. La începutul lui 2012, protestele de stradă au 

reprezentat manifestarea nemulțumirii faţă de măsurile de austeritate ale guvernului şi a lipsei de 

consultări (BBC, 2012b și surse primare) şi au dus la formarea unei noi coaliţii de guvernământ în 

mai 2012 (BBC, 2012c). 



 

Revenind la sectorul sănătăţii, în special, imaginea de ansamblu a României este a unei crize care se 

înrăutăţeşte  (BBC, 2010b). Ţara are o rată de mortalitate în creştere, cu speranţa medie de viaţă mai 

mică cu şase ani decât media în UE, iar rata mortalităţii infantile şi materne printre cele mai mari 

din Europa (Vladescu et al, 2008). Are una din cele mai mici densităţi de profesionişti în sănătate 

faţă de populaţia Europei (Vladescu şi Olsavsky, 2009; CMAJ, 2010) şi o sumă redusă de cheltuieli 

bugetare pentru sănătate în comparaţie cu alte ţări europene (Ovidiu et al, 2008). În pofida 

înregistrării celei mai mari creşteri a cheltuielilor pentru sănătate din toate statele UE, având o 

majorare de 171 la sută în perioada 2003 - 2007/2008 (Eurofound, 2011), aceasta reprezintă o 

creştere de la o bază de pornire foarte scăzută, iar România rămâne a doua ţară UE cu cele mai mici 

cheltuieli pentru sănătatea pe cap de locuitor (Eurofound, 2011), chiar  înainte de efectele crizei 

economice şi a implementării măsurilor de austeritate.  

 

Cererea de servicii de sănătate este în creştere din cauza îmbătrânirii populaţiei (Cismas şi Maghear, 

2010) şi această problemă este agravată de un declin general al populaţiei  cu 5 procente, între 1992 

şi 2006 (Vladescu et al, 2008), cauzat de o scădere a ratei natalității şi o migraţie peste hotare a 

grupei de vârstă 18-50 de ani  (Cismas și Maghear, 2010), prin urmare reducându-se capacitatea de 

a furniza servicii de sănătate.  

 

Sistemul serviciilor de sănătate s-a mutat de la un sistem centralizat de tip „Semashko” (Baba et al, 

2008; Vladescu et al, 2008) sub regimul comunist la un sistem descentralizat bazat pe asigurări  

(Baba et al, 2008; Ovidiu, et al, 2008; Vladescu et al, 2008) cu un sistem de asigurări obligatorii la 

nivelul întregii populaţii (Vladescu et al, 2008). Totuşi, sistemul a evoluat lent şi menţine o rată de 

internare a pacienţilor relativ mare, pentru că nu prea există un sistem dezvoltat de îngrijire în afara 

spitalelor şi „mulţi pacienţi sunt spitalizaţi mai mult pentru probleme sociale decât din motive de 

sănătate”  (Vladescu et al, 2008, p.xix), ceea ce exercită o presiune şi mai mare asupra sistemului.  

 

Există un sistem mixt de conducere a spitalelor controlate la nivel naţional, judeţean sau municipal  

(Vladescu et al, 2008). Numai 58 de mari spitale clinice sunt sub controlul direct al Ministerului 

Sănătăţii, unde, din toate punctele de vedere, ministerul este angajatorul. Alte spitale sunt sub 

controlul consiliilor judeţene, iar altele sub controlul consiliile municipale; pentru care nu există 

nicio organizaţie unificată a angajatorilor (întâlnirea 2). 

 

Cu toate astea, controlul centralizat rămâne (Ovidiu et al, 2008), astfel încât în prezent 

reglementările Ministerului Sănătăţii se aplică pentru toate tipurile de conducere a spitalelor, în 

special cele privind reducerea cu 25 la sută a salariilor şi îngheţarea angajărilor, respectarea 

treptelor de salarizare la nivel naţional şi o limitare pentru toate spitalele să cheltuiască maximum 

70 la sută din buget pentru salariile angajaţilor  (întâlnirile 2, 6, 12). Aceste reguli sunt aplicate prin 

inspecţia strictă a bugetelor de către Ministerul Sănătăţii. Pe lângă aceste cerințe, spitalele de orice 

tip pot strânge bani din alte surse, fie de la propriile consilii de conducere la nivel judeţean sau 

municipal, fie din onorarii private (întâlnirile 2 şi 12; Vladescu et al, 2008).  

 

Abordarea în cercetare 
 

Studiul a fost efectuat, ca parte a unui proiect de cercetare mai amplu, care examinează mobilitatea 

lucrătorilor din sănătate pe teritoriul Europei (vezi nota finală). Presupunerile de început au fost 

ghidate de propunerea de proiect şi de o literatură mai vastă asupra migraţiei forţei de muncă, 

ambele având la bază faptul că România este predispusă spre a fi predominant o ţară „de trimitere” 

de lucrători în sănătate către alte ţări europene şi că acest aflux este influenţat în mare parte de 

venituri diferenţiale între ţări (Galan et al, 2011). Aderarea la UE a avut potenţialul să devină o 



problemă în creştere pentru România  (Eurofound, 2007; Morley, 2007) şi într-adevăr exodul net a 

devenit mai puternic de atunci, numărul total de cetăţeni români în alte state membre fiind estimat  

între 2,5 şi 2,7 milioane  (OECD, 2010), echivalentul a aproximativ zece procente din totalul 

populaţiei. Pentru personalul din sănătate, în particular, ipoteza că România este o ţară de trimitere 

se bazează pe un aflux în creştere din Noile State Membre UE (NSM) către statele europene 

occidentale, pe măsură ce populaţia care îmbătrâneşte şi cererea în creştere pentru servicii de 

sănătate se asociază cu temerile în creştere și restricţiile privind recrutarea lucrătorilor din state 

nemembre UE (în special în cazul Marii Britanii) (Bach, 2010). 

 

În acest context, o altă ipoteză de început este legată de relaţiile deficitare în ocuparea forţei de 

muncă, reacţiile conducerii şi ale sindicatelor aşa cum Morley (2007) a caracterizat NSM UE, ca 

având sisteme de relaţii de muncă subdezvoltate, cu o apartenenţă scăzută la sindicate,  negocieri 

colective limitate, care se concentrează mai mult la nivel de companie, decât la nivel de sector, o 

absenţă a Comitetelor Europene de Întreprindere și organizaţii de parteneriat social slabe (chiar dacă 

există unele discuţii tripartite care implică partenerii sociali şi guvernul).  Lucrarea vizează 

examinarea acestor ipoteze pentru România, întrucât cele mai multe studii despre migraţie şi 

relaţiile industriale au avut tendinţa de a se concentra pe  A8 NSM 2004, dar nu au luat în 

considerare România şi Bulgaria, care au aderat în 2007; și lucrarea are, de asemenea, ca scop 

redresarea lipsei de literatura despre relaţiile de muncă din sectorul public în NSM UE, în special în 

sectorul de sănătate.  

 

Cercetarea documentară şi a literaturii s-a realizat în perioada decembrie 2011 până în martie 2012 

şi a avut loc o vizită de studiu în ianuarie 2012 pentru efectuarea cercetării primare. Vizita a fost 

facilitată de biroul de la Bucureşti a Federaţiei Europene a Sindicatelor din Servicii Publice (EPSU), 

și găzduită de cel mai mare sindicat care reprezintă lucrătorii din sănătate, Federaţia Sanitas. Scopul 

a fost de a clarifica amploarea şi fluxul migraţiei de medici, asistente medicale şi lucrători în 

sănătate şi de a descoperi mai multe despre cauzele migraţiei şi posibilele soluţii în relaţiile de 

ocupare a forţei de muncă. Observaţii cu privire la ultimul aspect au fost furnizate prin strângerea 

de informaţie calitativă în cadrul unor interviuri semi-structurate. Interviurile s-au desfăşurat în 

timpul unor întâlniri, implicând mai mult de un respondent. În total, au avut loc 17 întâlniri la care 

au participat 24 de respondenţi, inclusiv oficiali guvernamentali, lideri de sindicat, manageri de 

spitale, medici angajaţi şi asistente medicale din trei oraşe mari, în diferite părți ale ţării (vezi anexa 

unu). 

 

S-au folosit serviciile unui interpret pentru traducere. Astfel fiind situația,  s-au luat notiţe scrise de 

mână ale declarațiilor verbale, cât şi ale rezumatelor făcute de interpret. Acestea au fost rezumate şi 

prezentate respondenţilor la sfârşitul fiecărei întâlniri şi au fost verificate împreună cu interpretul şi 

reprezentanţii sindicatelor între întâlniri şi la finalul vizitei.  

 

De aici, lucrarea este organizată în trei secţiuni de constatări, înainte de a încheia cu o  

secțiune de discuţii. Prima secţiune scoate în evidenţă complexitatea tiparelor de mobilitate a 

lucrătorilor, a doua examinează motivele acestor mobilităţi şi a treia, reacţiile în relaţiile de  ocupare 

a forţei de muncă. Fiecare secţiune reprezintă o analiză a ambelor surse, literatură şi interviuri, cu 

citări şi întâlniri identificate în ordine cronologică de la unu la șaptesprezece. 

 

Migraţia şi alte forme de mobilitate 

 

Cifre privind migraţia şi destinaţiile 
 

Înainte de aderarea României la UE, în 2007, mobilitatea trans - UE a lucrătorilor români a fost 



restricţionată prin cerinţele privind permisele de muncă şi alte controale, deşi un număr semnificativ    

a optat pentru angajare adesea prin acordurile bilaterale (informaţii de la Ministerul Muncii, 2012). 

Totuşi, apartenența României la UE a facilitat libera circulaţie a lucrătorilor români în șaisprezece  

state membre, restul statelor aplicând unele restricţii până la finalizarea angajamentelor privind 

perioada de tranziţie, cel mai târziu în 2014. Spre exemplu, restricțiile Agenţiei pentru Frontiere din 

Marea Britanie (UKBA) solicită permise de muncă în baza dovezii din partea angajatorilor că nu 

pot recruta de pe piaţa forței de muncă interne. (Bach, 2010).  

 

Stabilirea unor cifre exacte ale emigranţilor şi ale altor forme de mobilitate este dificilă. Aşa cum a 

identificat Galan (2006) şi Galan et al (2011), datele despre migraţia lucrătorilor români din sănătate 

sunt limitate şi de calitate precară; iar acest proiect de cercetare a descoperit că informaţia este 

parţială şi contradictorie. Ministerul Muncii păstrează datele privind numărul de lucrători din 

sănătate care solicită certificate de verificare pentru calificările lor în interiorul UE, deşi aceasta nu 

înseamnă că lucrătorul emigrează într-adevăr. Vladescu şi Olsavsky (2009) au obţinut aceste date de 

la Ministerul Sănătăţii privind situaţia asistentelor medicale din 2007 până în 2008, dar totuşi nu s-

au mai publicat date ulterioare. Ministerul Muncii deţine date cu privire la lucrătorii care migrează 

în baza unor contracte de muncă prestabilite, pe care ministerul le intermediază prin sistemul 

european de căutare de locuri de muncă EURES, sau date despre cei care pleacă prin intermediul 

agenţiilor de recrutare, însă informaţiile furnizate de acestea sunt incomplete şi acoperă doar 

perioada 2006- 2009. 

 

Organismele profesionale, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor (OAMMR) şi Federaţia 

Medicilor (Colegiul Medicilor din România) operează un registru naţional obligatoriu a celor 

licenţiaţi să practice (Galan, 2006). Continuarea înregistrării depinde de absolvirea cursurilor de 

pregătire pentru Dezvoltare Profesională Continuă, dar nu este, neapărat, o indicaţie că persoana se 

află încă în ţară sau că ar fi angajată în momentul respectiv în profesia sa (întâlnirea 10).  La nivelul 

spitalului ca angajator nu există informaţii complete cu privire la migraţie, iar măsurarea mobilităţii 

devine şi mai complicată prin contractul colectiv de muncă în sectorul public de sănătate, care le dă 

tuturor angajaţilor dreptul legal de solicitare a unui concediu neplătit pe o perioadă de doi ani, fără 

obligaţia de a divulga destinaţia.  

 

Deşi nu este în stare să producă cifre publicate, Ministerul Sănătăţii a putut spune că în ultimii  

patru ani au fost solicitate 20.000 de certificate de recunoaştere a calificărilor şi că din tot 

personalul din sănătate și certificatele de recunoaştere a calificărilor emise, în general, aproximativ 

60-70 la sută au părăsit, într-adevăr, ţara (Ministerul Sănătăţii, întâlnirea 2). Datele Ministerului 

Muncii arată că 1.358 de lucrători din sănătate au părăsit ţara în perioada 2006-2009 (46 de medici 

şi 1.312 asistente medicale), dar această cifră este limitată la nivelul persoanelor din evidenţa 

agenţiilor de recrutare. Ambele surse par să fie deficitare în comparaţie cu informaţiile care 

urmează, iar OCDE a raportat o continuă subestimare a emigraţiei efective, având în vedere că 

mulţi lucrători nu utilizează canalele oficiale pentru deplasare (OCDE, 2010). 

 

Luând în considerare în mod special medicii( potrivit CMAJ 2010) Colegiul Medicilor din România 

(Federația doctorilor) a raportat că peste 4.000 de medici au emigrat din 2007, reprezentând aproape 

zece procente din medicii din ţară. Totuşi, aceasta pare să fie o supraestimare, întrucât atât Vladescu 

şi Olsavsky (2009), cât şi Galan et al (2011) dau o cifră de zece la sută ca fiind procentul care 

„intenţionează să părăsească ţara”, cu numai trei procente (dar cu toate astea 1421 medici) care au 

părăsit ţara în 2007 (Galan et al, 2011), deşi solicitările pentru verificarea certificatelor au crescut 

mult mai recent la o medie de 300 pe lună în 2010 (Galan et al, 2011). Galan (2006) trasează o 

direcţie în migraţia medicilor, cu o schimbare de la o diversitate de ţări de destinaţie în anii `90, la 

predominanţa Americii de Nord, şi ca urmare a aderării la UE, Germania, Franţa şi unele state 



nordice  (CMAJ, 2010). Mai recent, Marea Britanie este cea mai mare ţară de destinaţie pentru 

medici (sursă neconfirmată, preluată de pe Tjobs.ro, în timpul întâlnirii 1). 

 

În cazul asistentelor medicale, Vladescu şi Olsavsky (2009) raportează cifrele Ministerului 

Sănătăţii, de 4608 cereri pentru certificate de recunoaştere a calificărilor pentru perioada 1 ianuarie 

2007 până la 31 decembrie 2008, reprezentând 3,8 procente din totul forţei de muncă a asistentelor  

medicale. Din acestea, 3525 au primit certificatul, iar „ceilalți ori nu au fost în conformitate, ori au 

renunţat la cerere”  (Vladescu şi Olsavsky, 2009, p.15). În comentariile cu privire la cifre oficiale 

similare, Galan et al (2011) consideră a fi o subestimare semnificativă a numărului real de plecări. 

Din propriile lor date de studiu, Vladescu şi Olsavsky (2009) raportează, de asemenea, că 21 la sută 

din asistentele medicale şi-au exprimat dorinţa de a lucra în străinătate şi 39 la sută au declarat că au 

cunoştinţe despre alte 10 persoane care se gândesc să muncească în străinătate. „Mulţi pleacă” 

(Director medical, întâlnirea 7); 120 de asistente medicale au părăsit acest spital anul trecut (din 

peste 500+) (întâlnirea 5); 

 

„majoritatea şi-ar dori să plece, dar poate 5-10 procente pleacă din toate departamentele. 

Într-o secţie au plecat 2 din 20” (asistentă medicală, întâlnirea 8). 

 

Italia a fost, în mod tradiţional, ce mai mare ţară de destinaţie pentru asistentele medicale migrante 

(informaţie Ministerul Muncii), româncele reprezentând cel mai mare grup de asistente medicale 

migrante din Italia (Paleses, et al, 2008), cu 25 la sută din totalul asistentelor medicale de origine 

străină înregistrate în Italia provenind din România, în 2008, (Galan et al, 2011). Acest lucru se 

datorează legăturilor culturale puternice între România şi Italia şi asemănărilor de limbă. Se spune  

că asistentele migrează în mare parte către Italia şi Franţa, şi într-o proporţie mai mică în Spania 

(întâlnirile 3,5,7,10), dar de la aderarea la UE, mai multe se îndreaptă către Marea Britanie şi ţările 

scandinave (întâlnirile 5 şi 14), sau cel puţin acolo afirmă că ar vrea să meargă. Pentru Marea 

Britanie se solicită demonstrarea de către  angajatorilor a deficitului de competenţe, iar pentru 

lucrători să poată deveni „încadrați cultural” (Bach, 2010, p.260), dar acest lucru este din ce în ce 

mai posibil pentru că se pune accentul pe învăţarea limbii engleze în şcoală mai mult decât pe  

tradiţionalele  limbi „romanice” (întâlnirea 5). Directorul de spital de la întâlnirea 14 sugerează, de 

asemenea, că s-a înregistrat o scădere a cererii în Italia şi Spania în prezent, din cauza economiei în 

dificultate din aceste ţări.  

 

Ocupaţiile şi competenţele specialiştilor 
 

Migraţia medicilor, a dentiştilor şi a asistentelor medicale pare mai facilă şi mai comună pentru 

lucrătorii cu specializări cum ar fi anestezia, radiologia, obstetrica, ginecologia, alte cunoștințe de  

terapie intensivă şi chirurgie, medicină de familie şi psihiatrie (Galan et al, 2011; întâlnirile 5, 6 şi 

14). Chiar cu menţinerea cereri de a avea permise de muncă în Marea Britanie, asistentele medicale 

specializate par capabile să se încadreze direct pe locuri de muncă cu calificare deplină în Marea 

Britanie (întâlnirea 14), pe baza demonstrării, de către angajatori, a lipsei de persoane calificate  

(Bach, 2010). Prin contrast, s-au raportat foarte puţine probleme cu migraţia exterioară a angajaţilor 

de la un spital municipal de mici dimensiuni şi acest lucru ar avea legătură cu natura generalistă a 

furnizării serviciilor de sănătate acolo (fiind puţin probabil ca asistente medicale generaliste să 

obţină permise de muncă pentru Marea Britanie (Bach, 2010), şi în plus probleme legate de 

conducere şi finanţare, discutate mai târziu. De la spitalul clinic dintr-un oraş mare se pare că 

primele destinaţii ale angajaţilor specialişti sunt Italia, Marea Britanie şi Irlanda (întâlnirile 5 şi 7), 

iar pentru medici, Franţa (întâlnirea 7).  

 

Cu toate astea, unii angajaţi au opinii diferite despre valoarea peste hotare a competenţelor 



specializate, afirmând că până şi asistentele medicale calificate obţin locuri de muncă numai ca 

infirmiere în sanatorii pentru bătrâni în Italia (întâlnirea 10), în timp ce alţii afirmă că numai 

asistentele medicale mai puţin specializate s-au angajat în aceste slujbe în Italia (întâlnirea 5), 

ultimul argument însemnând, probabil, că asistentele medicale calificate la un nivel mai înalt pot 

obţine acum locuri de muncă „corespunzătoare” acolo. De exemplu, lucrătorii cu experienţă în 

asistenţă de urgenţă pot intra direct pe locuri de muncă pentru asistente medicale (întâlnirea 10), aşa 

ca şi cu experienţă în specialitatea ginecologie şi obstetrică (întâlnirea 14), în timp ce în cazul 

multor lucrători generalişti, 

 

„o mare parte aplică pentru Marea Britanie, dar ajung să fie plătiţi cu salarii mici, pentru că 

trebuie să-şi suplimenteze pregătirea - diploma românească nu-i califică, încă. Sunt acceptaţi 

pe trepte mai joase, pentru îngrijirea pacienților adulţilor, lucrează în sanatorii de bătrâni sau 

îngrijesc adulţi cu probleme de învăţare” (întâlnirea 10). 

 

Pentru lucrătorii din România cu calificări mai mici, infirmieri, sunt poveşti diferite, cu „o mică 

migraţie în afară a acestor angajaţi” (Director medical, întâlnirea 7), la un Spital  Clinic Mare, dar 

cu toate astea, 

 

„este o mare problemă, ei plecând în principal în Italia şi în sectorul privat, ca îngrijitori 

personali în locuinţe private” (Manager de spital, întâlnirea 14). 

 

În acest spital, acelaşi lucru se aplică şi în cazul altui personal de asistență, la nivelul inferior al 

personalului auxiliar (personal de curațenie), unde numai 50 din 100 de posturi sunt în prezent 

ocupate (Manager de spital, întâlnirea 14). 

 

 

Variaţii regionale 
 

Există, se pare, variaţii regionale în ce priveşte amploarea şi destinaţiile de migraţie. Zonele rurale 

şi cele defavorizate duc lipsă de personal în mod curent, din cauza lipsei stimulentelor de a lucra în 

aceste zone, conform Galan (2006). În 98 de localităţi rurale nu există un angajat specializat în 

sănătate şi o treime din ţară duce lipsă de 30 la sută din specializările medicale care se găsesc în 

celelalte zone din ţară (Vladescu şi Olsavsky, 2009). De exemplu, Vladescu şi Olsavsky (2009) 

afirmă că în nord-est, cea mai săracă zonă, „migraţia pare să aibă o intensitate mai mare”. Galan et 

al (2011) a descoperit că majoritate solicitărilor de verificare a certificatelor provin din Iaşi, în 

această regiune de nord-est. 

 

Există şi o migraţie din zona rurală în zona urbană, care este asociată  cu mutările din sectorul 

public în cel privat, în special în ramurile specializate din serviciile de sănătate (întâlnirea 1). 

Totuşi, studiul de cercetare a găsit puncte de vedere diferite într-un judeţ mai rural, unde percepţia 

este că nu există o migraţie internă amplă în cadrul României, din cauza legăturilor de familie şi a 

proprietăţilor (întâlnirea 10). În plus, deşi (CMAJ, 2010) sugerează că migraţia medicilor ar putea 

agrava penuria de medici din zona rurală, s-ar putea să fie o contopire cu problema medicilor care 

pur şi simplu aleg să nu se stabilească în zone rurale, percepute a fi neatractive dintr-o varietate de 

motive sociale şi economice.  

 

Vârsta şi genul 

 

Există dimensiuni de vârstă şi gen în migraţie. Angajaţii tineri, cu precădere, sunt cei care pleacă, 

atât spre sectorul privat, cât și în străinătate (întâlnirea 10), un tipar descoperit de Galan (2006), care 



a identificat că peste o jumătate din medicii care migrează se află în grupul de vârstă 30-39 de ani. 

Un exemplu frecvent citat este cel al medicilor mai tineri, care migrează la încheierea stagiaturii, la 

sfârşitul pregătirii lor medicale (Manager de spital, întâlnirea 14). O estimare arată că 35 la sută din 

stagiari pleacă în străinătate (Şef de resurse umane, întâlnirea 6; Director medical, întâlnirea 7). Pe 

lângă vârsta tânără, forţa de muncă a asistentelor medicale din România este predominant feminină 

(Vladescu  şi Olsavsky, 2009). Deşi Palese et al (2008) afirmă că pentru bărbaţi este mult mai uşor 

să migreze, dovezile din următoarea secţiune arată că femeile iau adesea inițiativa de plecare şi 

acest aspect face parte dintr-o imagine mai amplă asupra creşterii migraţiei femeilor tinere în cadrul 

UE (Eurofound, 2007). 

 

Migraţia circulară şi de întoarcere 

 

Aici dovezile sunt amestecate. În cazul asistentelor medicale, opinia este că  

 

„toate se întorc până la urmă” (Preşedinte al Ordinului Asistentelor Medicale la nivel de 

judeţ, întâlnirea 10). 

 

 Majoritatea asistentelor medicale migrează numai atunci când au un contract de muncă clar unde să 

meargă, adesea încheiat printr-o agenţie de recrutare, şi în unele cazuri prin intermediul prietenilor, 

familiei sau a celor care deja au migrat, optând pentru contract iniţial pe termen limitat. La sfârşitul 

perioadei adesea se întorc „acasă” în România, de obicei pentru o pauză, nu pentru a se întoarce la 

lucru în România. Apoi,  tipic, îşi aranjează un nou contract, adesea cu fostul angajator din 

străinătate (independent, nu cu implicarea agenţiei, deci fără ca angajatorul să mai plătească o taxă 

agenţiei), sau cu un alt angajator cu care au interacţionat când erau în străinătate. În acest fel, 

agenţiile sunt folosite numai pentru prima plasare. După contractul iniţial, asistentele pot lucra în 

străinătate de la unul la cinci ani, cu o succesiune de contracte cu termene fixe, întorcându-se atunci 

când au bani (întâlnirile 9, 10 şi 14). O asistentă caută să lucreze cinci ani în străinătate (Asistentă 

medicală, întâlnirea 9). Aşa îşi va acoperi investiţia în diploma de la şcoala postliceală, de trei ani, şi 

îşi va permite să investească într-o locuinţă. Apoi se poate întoarce în România, deşi fără să fie 

sigură de un loc de muncă, public sau privat. Ea are o altă colegă, asistentă medicală, în vârstă de 50 

de ani, care vrea să plece pentru a-şi susţine financiar copilul. 

 

Prietenii şi familia sunt adesea un motiv de plecare - şi de întoarcere, şi există un aspect legat de gen 

în mobilitatea asistentelor medicale. Angajarea cuplurilor căsătorite este un factor important, 

migraţia fiind facilitată în cazuri când migrează şi partenerul de viaţă sau împiedicată în caz contrar. 

Acest aspect se extinde în cazul legăturilor de familie mai ample. Pentru asistentele medicale, ca 

profesie dominată de femei, 

 

„femeile sunt cele care pleacă, soţiile...Dacă soţul nu-şi poate găsi un loc de muncă, adesea 

femeia se întoarce” (întâlnirea 1) 

 

„Multe persoane ar vrea să plece, dar nu o fac; sau se întorc; din cauza familiilor de aici sau 

pentru că se tem să locuiască într-o altă ţară” (Asistentă medicală, întâlnirea 9) 

 

„Foarte puţine se întorc...(mai ales) dacă ambii soţi lucrează în sănătate...(şi/sau)...celălalt 

soţ merge să lucreze acolo.” (întâlnire 1) 

 

Soţul unei asistente este sudor, în construcţii, deci ea speră ca el să-şi găsească de muncă alături de 

ea, în străinătate (întâlnirea 9). Ea are o prietenă care a plecat în Italia, iniţial printr-o agenţie, apoi 

de una singură. Totuşi, aceasta nu s-a mai întors pentru că a întâlnit şi s-a căsătorit cu un român în 



Italia. O asistentă medicală de la întâlnirea 16 intenționează ca soţul şi familia ei (doi copii de 12 şi 

2 ani) să se mute cu ea în Marea Britanie. Soţul ei este poliţist şi crede că poate obţine o slujbă în 

servicii de pază. Cealaltă asistentă medicală de la această întâlnire vrea să plece în Italia, unde sora 

ei lucrează ca asistentă medicală de şase ani.  

 

Într-adevăr, România încă este considerată „acasă”, puţine asistente având în plan să plece din ţară 

pentru totdeauna. Din asistentele medicale pe care le-a vizitat în Italia, preşedintele Ordinului 

Asistenţilor Medicali afirmă că se întorc acasă la cinci ani, 

  

„se vor întoarce acasă, pentru familie, cultura lor, ţara natală...” (Preşedintele Ordinului 

Asistenţilor, întâlnirea 3). 

 

Acest lucru este confirmat de studiul Palese et al (2008), unde asistentele medicale românce în Italia 

intenţionează să stea maximum cinci ani. Motivele de întoarcere corespund unor bariere mai 

generale pentru mobilitate, identificate în studiul Eurobarometer 2005, invocându-se, în mod 

particular, lipsa contactelor şi a susţinerii de la familie şi prieteni şi provocările legate de învăţarea 

unei limbi noi (Eurofound, 2007), care pentru serviciile de asistenţă medicală pot restricţiona  

progresul în carieră în ţara gazdă (Bach, 2010). 

 

Unele persoane se întorc pentru că, 

 

 „este greu să fii peste hotare fără rude” (Asistentă medicală, întâlnirea 9), 

 

altele pentru că, 

 

 „nu se pot adapta locului de muncă (din străinătate)” (Asistentă medicală, întâlnirea 8), 

 

şi altele pentru că ajung ca îngrijitoare pe o treaptă inferioară, o muncă care este sub calificările lor 

de asistente medicale (deoarece acestea nu sunt întotdeauna considerate a fi asemănătoare) 

(întâlnirea 8).  

 

Un alt factor care influenţează migraţia circulară şi de întoarcere este necesitatea de revenire pentru 

actualizarea obligatorie a pregătirii profesionale, de 30 de credite, care durează de obicei două 

săptămâni pe an, organizată de organismul profesional al asistentelor medicale, ca o solicitare 

pentru păstrarea licenţei de practică în România. Migranţii se ocupă de asta când îşi iau concediu 

fără plată sau între contracte (întâlnirea 5). 

 

Cu toate astea, s-au exprimat şi alte opinii, 

 

 „foarte puţini – excepţiile - se întorc” (Asistentă medicală, întâlnirea 8), şi 

 

„aproximativ 20 la sută din asistentele medicale se întorc în acelaşi spital la sfârşitul unei 

perioade contractuale  de concediu neplătit” (Şef de resurse umane, întâlnirea 6), 

 

deşi aceasta nu înseamnă că nu se întorc în România la un alt spital sau în sectorul privat - sectorul 

privat este adesea destinaţia finală la întoarcere, pentru asistentele medicale specializate (întâlnirea 

12), așa cum se arată în următoarea secţiune a lucrării. 

 

Opinia generală este că mult mai puţini medici se întorc sau circulă, în comparaţie cu asistentele 

medicale. Stagiarii care pleacă la sfârşitul perioadei de stagiu, sau cu o bursă în străinătate, „de 



obicei nu se mai întorc” (Şef de resurse umane, întâlnirea 6). Deşi acest aspect necesită o viziune 

mai conturată la nivel naţional, el este coroborat și de şeful  Federaţiei Medicilor la nivel judeţean 

(întâlnirea 11). Un număr mic se întoarce, în special cei care au plecat să-şi continue dezvoltarea 

într-un domeniu de specializare anume, pe care să-l aducă înapoi, şi să ţină pasul cu tehnologia 

(Director medical, întâlnirea 7). 

 

Prin contrast, există în general o migraţie internă de mică amploare, deşi unii medici vin din 

Moldova, unde se vorbeşte limba română, iar circulația este facilitată dacă deţin dublă cetăţenie 

şi/sau instruit şi calificat ca medici în România, şi sunt exemple izolate de lucrători din alte ţări care 

au venit la studii în România sau/şi au legături de familie. Pentru mulţi dintre aceştia, şederea în 

România nu este lungă, considerând România ca o ţară de tranzit în drumul către alte state UE 

(Manager de spital, întâlnirea 14). 

 

 Mutarea în sectorul privat 

 

Pe lângă migraţie, pare să fie o creştere a transferului de angajaţi din sectorul public în cel privat.  

În proiectul de legea privind privatizarea, introdus  în decembrie 2011, se prevede ca spitalele să fie 

libere să se organizeze ca spitale fundaţii, scutite de anumite verificări ale Ministerului Sănătăţii şi 

capabile să strângă bani prin diverse metode. Acesta pare să fie punctul culminant al unui plan 

remarcat de Eurofound (2011), când se citează România ca un exemplu particular de ţară care 

intenţionează să descentralizeze structurile din serviciile de sănătate. Proiectul de lege propune 

creşterea mărimii sectorului privat până la 15 procente din sistemul de sănătate, păstrând în acest 

timp cel puţin un spital de stat în fiecare judeţ pentru a furniza servicii de bază esenţiale (Sanitas, 

întâlnirea 17). 

 

Este dificil de măsurat mărimea actuală a sectorului privat. Pe de o parte, se spune că sectorul privat 

chirurgical şi de spitale este mic (Sanitas VP, întâlnirea 1) şi de 4,5 procente din sistemul naţional 

(întâlnirea 17), iar pe de altă parte CMAJ (2010) afirmă că a fost o „creştere semnificativă într-un 

sistem privat paralel” (p.655), care creşte rapid (Vladescu şi Olsavsky, 2009). Toate aceste surse 

sunt de acord că acest sector privat activează, în mare măsură, în oraşe, fiind constituit din reţele de 

clinici, sponsorizate de corporaţii, specializate, de obicei, în ginecologie, dermatologie şi unele 

intervenţii chirurgicale, considerate a fi mai profitabile (CMAJ, 2010; Manager de spital, întâlnirea 

14) şi de mici dimensiuni și cu o singură specializare (Sanitas VP, întâlnirea 1). 

 

Cei care părăsesc sectorul public merg, în principal, în astfel de clinici private - acest lucru se aplică 

în special asistentelor medicale cu experienţă de specialitate (Director medical, întâlnirea 7), cum ar 

fi exemplul ginecologiei (Manager de spital, întâlnirea 14), unde în primele câteva săptămâni din 

2012, şase au plecat pentru a merge în sectorul privat, în comparaţie cu patru care au migrat în 

străinătate (întâlnirea 16). 

 

În 2006, aproape toţi dentiştii, farmaciştii şi medicii de familie au lucrat exclusiv în sistem privat 

(Galan, 2006). Într-o altă estimare a creşterii sectorului privat, Eurofound (2011) nominalizează 

România ca având una din cele mai mari proporţii de cheltuielile pentru sănătate (peste 30 la sută 

din cheltuielile totale din sănătate) venind din sectorul privat, plăți din buzunar şi cu o tendinţă în 

creştere pentru cei care îşi permit să meargă în străinătate pentru operaţii (Eurofound, 2011). 

 

În afara sistemului medical şi chirurgical, pare să se facă foarte puţin în direcţia centrelor de 

îngrijire private, îngrijirea adulţilor cu dezabilități de învăţare şi a bătrânilor realizându-se în cea 

mai mare parte acasă, de către familie. Potrivit unei surse, în cele câteva centre private de îngrijire 

lucrează asistente medicale care au plecat din sistemul public, nu lucrători imigranţi (întâlnirea 5). 



 

 

 

Cauzele migraţiei 
 

Sunt multe cauze ale migraţiei. Aceste sunt: salariile şi veniturile, îngheţarea angajărilor, deficitul 

de personal care cauzează condiţii mai grele de muncă sub forma supraîncărcării normei, lipsa de 

autonomie şi respect resimţit de asistentele medicale, pregătirea asistentelor medicale şi echivalarea 

calificărilor, munca excesivă şi lipsa planificării forţei de muncă, dreptul la absenţă timp de doi ani 

pentru obținerea de educaţie suplimentară, pentru a avea oportunitatea utilizării unor echipamente şi 

proceduri noi, activitatea agenţiilor de recrutare, plăţi primite neoficial şi impactul presei şi al 

percepţiei publice asupra lucrătorilor din sănătate. În unele privinţe, aceste constatări nu sunt 

surprinzătoare -  ele corespund celor două cele mai menţionate motive de migraţie a forţei de muncă 

din UE NSM, arătate în studiul Eurobarometer 2005, şi anume un venit mai mare în gospodărie şi 

condiţii mai bune de muncă (Eurofound, 2007).  

 

Salariile şi veniturile 

 

Motivele financiare sunt menţionate ca fiind principalul motiv pentru plecarea din sectorul public, 

atât pentru a migra, cât şi pentru intrarea în sectorul privat (ex. Întâlnirile 1,8,14, 16, Palese et al, 

2008; CMAJ, 2010). 

 

 „Din cauza banilor - nu din alte motive” (Manager de spital, întâlnirea 14). 

 

Asistentele medicale în sectorul public din România au un salariu maxim de 300 de euro pe lună 

(Vladescu şi Olsavsky, 2009; Sanitas, întâlnirea 14). Comparaţia cu alte ţări depinde de specializare 

şi experienţă, dar exemple de relativități percepute sunt exprimate de asistentul medical din 

întâlnirea 13, care afirmă că poate pleca în Franţa pentru 1.000 de euro pe lună, şi de o asistentă 

medicală care a lucrat deja în Marea Britanie (întâlnirea 16), care afirmă că poate câştiga 12 lire 

sterline pe oră în Marea Britanie, în comparaţie cu 1,5 lire sterline pe oră în România. Informaţiile 

Ministerului Muncii detaliază exemple de asistente medicale care pleacă pentru slujbe cu salarii de 

la 680 de euro pe lună (Cipru) la 1.200 de euro în Spania şi 1.600 de euro în Germania şi Italia.  

 

 Grila naţională de salarizare în sectorul românesc de sănătate este considerată ca oferind 

puţine oportunităţi pentru creşterea câștigurilor. Este o grilă unitară, stipulată de legea naţională 

(Director medical, întâlnirea 7), care recunoaşte doar o categorie de plată pentru asistente şi una 

pentru medici, fără să facă deosebire potrivit specializării, experienţei sau performanţei. Ministerul 

Sănătăţii monitorizează spitalele foarte îndeaproape privind respectarea acestor reguli. Câmpul de 

variaţie a plăţilor diferenţiate a fost şi mai mult redus prin măsurile de austeritate din 2010, care au 

redus pragul maxim de salarizare, înjumătăţind diferenţa dintre maximum şi minimum (întâlnirile 5 

şi 7). În plus, plăţile pentru zilele de week-end au fost eliminate (Sanitas, întâlnirile 5 şi 7). 

Conducerile spitalelor au la discreţie plata angajaţilor în grila de salarizare şi acest lucru poate duce 

la variaţii în plata reală, ceea ce are un efect regional, şi nu din cauza geografiei în sine, ci potrivit  

bogăției relative a localităţii în care se află spitalul și de unde  îşi trage bugetul, și prin negocierea 

de a muta angajaţii cu specializări în vârful grilei (existând mai multe locuri de muncă specializate 

în unele din oraşele mari). Consecinţa acestui lucru este că pentru majoritatea angajaţilor există un 

progres foarte redus în grila de salarizare (întâlnirile 1 şi 5), în timp ce contribuţia unor astfel de 

inovaţii locale este discutată mai târziu în lucrare, per total pare să se facă puţin pentru abordarea 

problemei plafonării salariilor şi a diferenţelor între salariile din sectorul public şi cele oferite în 

sectorul privat și în alte ţări. 



 

 „Nu există stimulente, bonusuri sau alţi bani” (Şef de resurse umane, întâlnirea 6). 

 

 Blocarea angajărilor şi supraîncărcarea volumului de lucru 
 

De la introducerea măsurilor de austeritate în 2010, angajările au fost blocate în sectorul public de 

sănătate. Spitalul judeţean specializat raportează că are numai 200 de asistente medicale angajate 

din 400 de posturi (întâlnirea 14). Angajaţii care rămân după cei care pleacă se confruntă cu o 

creştere semnificativă a volumului de muncă şi condiţii dificile de muncă. Un raport al unui 

spitalului indică o tură de noapte pentru o asistentă la o secţie cu 30-50 de pacienţi şi, de asemenea, 

o tură de noapte în spitale mari, unde acoperirea cu asistente medicale a ajuns de la patru la două 

asistente pentru 76 de pacienţi în secţia postoperatorie. O poveste cutremurătoare care a ajuns în 

presă şi a avut un efect demoralizator pentru angajaţii din sănătate este cea a unei secţii de copii, 

unde era de serviciu noaptea numai o asistentă, iar când aceasta a plecat la toaletă, a izbucnit un 

incendiu, soldat cu pierderi de vieţi omeneşti (întâlnirea 5). Deşi turele de zi par să fie mai acoperite 

cu personal, raportul personal-pacient este perceput a fi semnificativ mai slab decât cel din Europa 

de Vest (întâlnirile 5 şi 9). Astfel de temeri privind supraîncărcarea activităţii sunt raportate şi de 

sindicatele din sănătate din România la Eurofound (2011). 

 

Pe lângă lipsa de personal, fluctuaţia a dus la pierderea de personal experimentat, în special în 

domeniile specializate, ceea ce are, de asemenea, un efect demoralizant şi un impact grav asupra 

furnizării de servicii, astfel că secţiile de chirurgie nu pot activa permanent din cauza lipsei de 

personal. De exemplu, într-un spital clinic de mari dimensiuni, pierderea de medici specialişti a 

afectat în principal secţia de Terapie Intensivă, în tot spitalul rămânând numai patru medici de TI 

(întâlnirea 7). 

 

„3 anestezişti rămaşi pentru unsprezece săli de operaţie. Avem de suferit în special în acest 

tip de spital de urgenţă” (Şef de resurse umane, întâlnirea 6). 

 

La un spital din apropiere, chirurgia a fost afectată în special din cauza lipsei de anestezişti, reduşi 

de la 7 la 3 şi potrivit unui oficial din sindicat la întâlnirea 1, există cazuri de spitale rurale care au 

fost nevoite să închidă toată activitatea de chirurgie. 

 

 Percepţia privind lipsa de autonomie şi respect pentru asistentele medicale 

 

O părere generală este aceea că asistentele medicale sunt privite ca asistente ale medicilor şi nu li se 

permite autonomia (Vladescu şi Olsavsky, 2009), suferind astfel din cauza lipsei de stimă şi a 

împuternicirii să-şi folosi competenţele (întâlnirea 5). Aceasta reprezintă o reflectare a felului cum 

erau lucrurile, când asistentele medicale erau pregătite în şcoli vocaţionale înainte de stabilirea 

calificărilor superioare de licenţă în Colegii Universitare. Deşi acum sunt pregătite la niveluri mai 

ridicate, nu li se permite să-şi folosească abilităţile pe care le oferă pregătirea actuală (întâlnirea 5, 

Vladescu şi Olsavsky, 2009); nivelul de calificare nediferențiind rolurile şi sarcinile pe care le pot 

îndeplini asistentele medicale (întâlnirea 5). Această problemă este atribuită atitudinilor culturale 

între medici şi asistentele medicale. 

 

„Asistentele sunt complet subordonate doctorului. (Ele) nu au sentimentul autonomiei, au 

abilităţi scăzute de lucru în echipă şi există puţină înţelegere că asistenţa medicală şi 

medicina solicită abilităţi complementare” (Galan, 2006, p.48).  

 

 Pregătirea asistentelor medicale şi echivalarea calificărilor 



 

În timp ce atitudinea vizavi de asistentele medicale şi autonomia lor poate să nu se fi schimbat la 

locul de muncă, educaţia asistentelor medicale a fost reformată, determinând creşterea aşteptărilor 

asistentelor medicale de la locul de muncă şi facilitând accelerarea migraţiei externe printr-o 

echivalare mai bună în UE. Înainte de 1990, asistentele medicale au fost pregătite numai în licee 

vocaţionale, dar din 2003 sunt pregătite la niveluri mai ridicate în Colegii Universitare de Asistente 

Medicale timp de patru ani - pentru obţinerea unei diplome (Diplomă de Asistent Medical 

Generalist – Asistentă medicală, întâlnirea 9; Galan, 2006)) standard care este perceput de 

asistentele medicale românce ca, 

 

 „a fi pregătit în sistemul (european) occidental” (întâlnirea 5). 

 

Acest lucru este privit ca o aliniere la cerinţele UE şi în concordanţă cu angajamentul de aderare al 

României (Vladescu şi Olsavsky, 2009), deşi există o confuzie aici, de la Ministerul Sănătăţii, 

 

 „pregătirea aici este foarte bună...dar nu este ce vrea UE” (întâlnirea 2), 

 

şi este o situaţie în care diploma românească de asistenţă medicală nu le califică automat pentru un 

loc de muncă ca asistent medical în toate celelalte ţări din UE, pentru că sunt încă probleme cu lipsa 

echivalării (întâlnirea 10); iar în privința cerinţelor din Marea Britanie privind permisele de muncă, 

de obicei se solicită o specializare pentru justificarea angajării. 

Cu toate astea, pe lângă asistente medicale nou calificate, 90 la sută din asistentele medicale mai în 

vârstă, care au obţinut iniţial o calificare la un nivel mai mic, şi-au completat acum pregătirea 

pentru o diplomă de facultate sau colegiu (întâlnirea 5). Ele trebuie să plătească pentru aceasta, 

conversia durând  trei ani și  2.000 de lei (400 de lire sterline) pe an. S-ar părea că o decizie de a 

face o investiţie personală într-o calificare mai bună este o decizie de a părăsi sectorul public din 

România, pentru recuperarea costurilor.  

 

 Supraoferta şi lipsa de planificare a forţei de muncă 

 

Finanţarea şi numărul de studenţi sunt controlate în colegiile universitare de stat pentru pregătirea 

asistentelor medicale, dar în şcolile private de asistente medicale, recent înfiinţate, cifrele de 

şcolarizare nu sunt controlate sau numărate (Vladescu şi Olsavsky, 2009). În total,  Vladescu şi 

Olsavsky (2009) afirmă că există o mare supraofertă de asistente medicale absolvente de colegii, 

deşi cifrele care reprezintă cererea şi oferta şi cauzele care apar nu sunt clar explicate (pagina 14). 

 

Informaţiile locale furnizează mai multe detalii, 

 

„Este o supraofertă de asistente în România. În (acest) judeţ, 500 de asistente medicale au 

absolvit în fiecare an, în timp ce numai 120 sunt necesare pentru posturile existente aici” 

(Şeful Ordinului Asistentelor la nivel judeţean, întâlnirea 10). 

 

Acest lucru este explicat de lipsa planificării de ansamblu a forţei de muncă, identificată de Galan 

(2006) şi de prezentul proiect de cercetare. Deşi anterior, în sistemul centralizat şi dincolo de 

limitele lui, existau predicţii pe trei ani despre cererea din România, acest lucru nu se mai face acum 

(Preşedinte al Ordinului Asistentelor la nivel judeţean, întâlnirea 10). O reflectare asupra acestei 

situaţii sugerează că nu este clar pe ce bază se stabilesc cifrele privind „cererea” în România, având 

în vedere că în prezent angajările sunt blocate. Probabil că ar exista o cerere mai mare dacă blocarea 

recrutării ar fi eliminată şi s-ar putea ca oferta de pregătire să fi fost menţinută la niveluri dinainte 

de blocarea îngheţării şi ca rezultat, noile şcoli private care au intrat pe piaţă pot pregăti, în prezent, 



asistente medicale pentru oferta din exteriorul sistemului de stat. Într-adevăr, s-a mai întâmplat 

anterior ca şcolile private din România să pregătească asistente medicale şi multe au mers direct să 

acopere cererea din Belgia. Cum acum în Belgia oferta a depăşit cererea, ţara cere acum experienţă 

de trei ani, astfel că această rută este mai puţin directă acum (întâlnirea 10). 

 

 Dreptul la doi ani de absenţă 

 

Mobilitatea este facilitată de un drept contractual al lucrătorilor din sistemul public de sănătate, de a 

solicita până la doi ani de concediu. Asta le permite angajaţilor să fie circumspecţi cu privire la 

intenţiile lor, fără să divulge ce au de gând să facă, să-şi încerce opţiunile de a lucra în străinătate, 

de a accepta contracte de scurtă durată în afară, şi în cele din urmă să demisioneze dacă găsesc un 

loc de muncă pe termen lung în străinătate (Şef de resurse umane, întâlnirea 6; Manager de spital, 

întâlnirea 14). Aceasta face ca depistarea motivelor pentru circulaţia angajaţilor să fie dificilă. Prin 

urmare, 

 

„nu vin să spună că pleacă peste hotare în Spania sau în Irlanda, cer suspendarea contractului 

de muncă...poate doar precizând că au de rezolvat nişte probleme de familie,...poate pentru 

că nu sunt siguri că se pot adapta. Îşi trimit demisiile când găsesc de lucru (Şef de resurse 

umane, întâlnirea 6). 

 

Aceasta permite lucrătorilor să încerce şi în sectorul privat. Este cazul unei asistente medicale de la 

întâlnirea 16, care tocmai şi-a luat un an de concediu fără plată pentru a se muta iniţial în sectorul 

privat, deşi vrea să plece în Italia.  

 

Concediul trebuie să fie convenit cu angajatorul, conducerea spitalului şi există un stimulent prin 

care managerii de spital pot încuraja angajaţii să-şi ia concediu, în loc să demisioneze, pentru că 

blocarea recrutărilor se aplică contractelor permanente, iar concediul fără plată va permite  

înlocuirea lor, deşi temporară, în timp ce angajaţii care îşi dau demisia nu pot fi înlocuiţi (Manager 

de spital, întâlnirea 14). Acest lucru le dă posibilitate spitalelor să angajeze personal pe termen 

limitat, pe posturile care sunt temporar vacante ca urmare a concediilor fără plată; şi presupunând că 

aceasta nu depăşește 70 la sută din bugetul pentru cheltuieli cu personalul. Într-adevăr, managerul 

de spital de la întâlnirea 14 afirmă că va face presiuni asupra lor să-şi suspende activitatea în loc să 

demisioneze. Acest lucru este confirmat de o asistentă medicală care a vrut să plece, dar şi-a luat 

concediu de un an, pentru că aşa i-a spus şeful ei, 

  

„va fi mai bine pentru că poate recruta un lucrător temporar, altfel postul va fi blocat” 

(asistentă medicală, întâlnirea 16). 

 

Totuşi, cei care pleacă iau experienţa şi competenţele cu ei şi, de obicei, sunt înlocuiţi de persoane 

fără experienţă, pe termen scurt (întâlnirea 14). 

 

Plăţile neoficiale şi impactul percepţiei publicului şi al presei asupra lucrătorilor din sănătate 

 

 „Toţi doctorii iau bani la negru” (Sanitas, întâlnirea 12). 

 

Poveşti diferite culese în timpul studiului arată cum angajaţii găsesc metode de a-şi suplimenta 

veniturile, acceptând plăţi neoficiale suplimentare şi cadouri. Galan (2006) a recunoscut acest tipar 

al „plăţilor pe sub masă şi neimpozitate de la pacienţi” (p.47). Aşa numitele „plăţi informale” în 

CMAJ (2010) sunt de fapt măsurate şi se spune că ar reprezenta 0,3% din PIB-ul României în 2008 

(Centrul pentru Sociologie Urbană şi Regională; CMAJ, 2010). 



 

Spre exemplu, ca pacient, şi povestind despre prieteni care sunt pacienţi, interpretul spune cum se 

aşteaptă ca pacienţii şi rudele lor „să plătească” personalului din sănătate, medicilor generalişti şi 

lucrătorilor din spitale și personalul se aşteaptă la asta. Plăţile depind de nivelul angajatului şi de ce 

îşi permite pacientul, fie bani în plic pe sub birou (el a dat chirurgului  200 de euro în plus), sau un 

cadou (duce mereu ciocolată medicului generalist ). Trebuie să dea ceva tuturor angajaţilor care au 

grijă de el, oricât de mic, şi ca pacient internat le dă câte ceva tuturor asistentelor din secţie, la 

momentul potrivit. Descrie asta ca fiind ceva „josnic” şi spune că oamenilor nu le place, dar afirmă 

că nu se face asta aşteptându-te că va duce la o îngrijire medicală mai bună sau mai rea, 

  

 „doar că ar putea îmbunătății lucrurile, cum ar fi confortul şi cum ești îngrijit...”. 

 

Galan (2006) arată că acesta nu este un lucru nou, iar interpretul descrie practica ca fiind veche, 

legată de cultură şi tradiţie. Cu toate astea, este foarte posibil ca obiceiul plăţilor neoficiale să fie 

mai important ca niciodată, ca un venit suplimentar pe fondul reducerilor de austeritate şi într-o 

anumită măsură contribuind la prevenirea nivelurilor crescute de fluctuație şi migraţie. Paradoxal, 

cultura înfăţişează lucrătorii din sănătate într-o lumină proastă cu, 

 

 „publicitate negativă la televizor la adresa angajaţilor” (întâlnirea 12), 

 

conducând la nemulţumirea angajaţilor şi un moral scăzut (întâlnirea 12). Într-adevăr, Galan (2006) 

comentează că inerţia doctorilor față de o reformă mai amplă a sistemului de sănătate a fost atribuită 

acestei culturi de plăţi neoficiale şi ar fi putut alimenta imaginea publică nefavorabilă a angajaţilor 

din sănătate pe o perioadă lungă. În abordarea problemei creşterii moralului personalului, directorul 

de spital de la întâlnirea 12 „crede că nu este cazul în acest spital”, descriind cum ea adoptă o linie 

dură împotriva acestor plăţi, 

 

 „constrângând personalul să înceteze să mai ia şpăgi”, 

 

şi înmânează personal pacienţilor chestionare despre gradul de satisfacţie. 

 

Răspunsurile la relaţiile de ocupare a forţei de muncă 

 

La nivel naţional: sindicate şi acorduri pentru dialog social 
 

În România, patru sindicate reprezintă angajaţii din sistemul de sănătate, toate fiind sindicate 

specifice  pentru domeniul sănătăţii şi toate fiind implicate în negocierile colective (Eurofound, 

2011). Federaţia Sanitas este cel mai mare sindicat, format imediat după Revoluţie, în 1989, şi 

reprezintă medicii, asistentele medicale, moaşele şi alt personal din sănătate, având 120.000 de 

membri (întâlnirea 17). Într-un spital clinic mare, potrivit preşedintelui de ramură, Sanitas este de 

departe cel mai mare sindicat, cu o  densitate de aproape 50 la sută (întâlnirea 5); şi într-un spital 

municipal mic, 98 la sută din angajaţi sunt membri Sanitas (întâlnirea 12). Sanitas are afiliaţi în 

toate cele 42 de judeţe (celelalte sindicate nu au), plus încă o ramură afiliată - cea a şoferilor din 

spitale. 

 

Mai sunt alte trei sindicate mai mici, toate reprezentând angajaţi din  gama de ocupaţii în sănătate, 

dar cu o acoperire regională limitată - Hippocrat, Camera Federativă a Medicilor şi un nou sindicat, 

format în ultimii cinci ani, Centrala Naţională Sindicală din Sănătate şi Asistenţă Socială 

(Eurofound, 2011). Eurofound (2011) pune crearea unor astfel de sindicate pe seama dezamăgirii 

faţă de cele actuale, deşi nu specifică motivul din spatele creării acestui nou sindicat. 



 

Eurofound (2011) nu consideră relevantă evidenţierea unor niveluri înalte sau scăzute de cooperare 

sau competiţie şi o rivalitate între cele patru sindicate din România. Totuşi, oficiali din Sanitas 

descriu două din celelalte sindicate ca fiind 

 

 „sindicate 'galbene' ... în buzunarul guvernului” (Preşedintele Sanitas, întâlnirea 17), 

 

problema fiind că au drepturi egale de negociere la nivel naţional ca și Sanitas, deşi sunt mult mai 

mici, şi li se dă acest drept în schimbul blocării deciziilor Sanitas (Preşedintele Sanitas, întâlnirea 

17). 

 

Pe lângă sindicate, mai sunt organizaţiile profesionale.  OAMMR – Ordinul Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Ordinul/Federaţia Medicilor. 

Apartenenţa la aceste organisme este obligatorie pentru licenţa de practică. Prin urmare, angajaţii se 

vor alătura şi voi plăti cotizații la cele două organizaţii - la sindicat şi la  organismul profesional. Se  

pare că este un conflict între organismul profesional şi sindicat, privind partea care furnizează 

pregătirea profesională continuă. 

În conformitate cu relaţiile de muncă din sectorul public din România, există termeni şi condiţii 

centralizaţi şi unitari (EIRO, 2008), cu un contract naţional pentru medici şi unul pentru asistentele 

medicale, care defineşte remunerarea şi orele.  100 la sută din lucrătorii din sector sunt cuprinși în  

acordul colectiv, deşi este implementat de organizaţia patronală specifică - Ministerul Sănătăţii 

(Eurofound, 2011). Deşi acesta este angajator numai pentru 58 de spitale la nivel naţional, 

contractul cuprinde ocuparea forţei de muncă în spitalele judeţene și municipale, care nu sunt 

reprezentate de o asociaţie a angajatorilor, iar în alte privinţe, se află în afara procesului colectiv de 

negociere. Astfel, nu numai că lipseşte negocierea oficială la nivel local, ci este ca un contract 

unilateral impus acestor angajaţi şi locurilor de muncă, ceea ce limitează posibilitatea negocierilor. 

Prin contrast, există trei organizaţii ale angajatorilor pentru sectorul privat de sănătate (Eurofound, 

2011), unde sunt structuri pentru o formă descentralizată de negociere colectivă. 

 

S-au înregistrat niveluri relativ ridicate de manifestări greviste în sectorul sănătăţii, şi în general, în 

sectorul public din România, cu dispute salariale care au provocat peste două treimi din grevele din 

România, între 2005 şi 2009 (Eurofound, 2011). Totuşi, pentru că sectorul sănătăţii este definit legal 

ca serviciu esențial în România, există restricţii în ceea ce priveşte grevele, iar liderii sindicali sunt 

responsabili legal să se asigure că cel puţin o treime din sarcinile normale sunt îndeplinite în timpul 

grevelor (Eurofound, 2011). 

 

Într-o gamă mai largă de procese consultative decât cea a negocierilor colective, „dialogul social 

(Eurofound, 2011) pentru sectorul public de sănătate din România este reglementat de „Legea 

Bismark” ( întâlnirea 1), un acord tripartit între angajatori, sindicate şi guvern (Eurofund, 2011). 

Totuşi, părerile privind acest aspect diferă, una dintre ele fiind că 

 

„sindicatele sunt un partener al Ministerului Sănătăţii” (Ministerul Sănătăţii, întâlnirea 2), 

 

 în timp ce alta este că 

 

 „propunerile sindicatelor nu sunt luate în considerare niciodată” (Sanitas, întâlnirea 1). 

 

Sindicatul se teme să nu fie şi mai mult marginalizat dacă se adoptă Proiectul legii de privatizare 

(Decembrie, 2011), întrucât acesta include doar o propoziţie succintă despre recunoaşterea 

sindicatelor; iar contextul pentru negocierea şi dialogul social se va fragmenta pentru angajatori 



multipli (întâlnirea 1). 

 

Pe lângă faptul că România este una din ţările cu probleme aparte care derivă din mobilitatea forţei 

de muncă, Eurofound (2011) nu identifică exemple unde negocierea colectivă şi dialogul social au 

avut o contribuţie la provocările din sectorul sănătăţii în România, spre deosebire de numeroase 

exemple din alte state din UE unde au fost aspecte cum ar îmbunătăţiri în salarizare, termeni şi 

condiţii, îmbunătăţirea egalităţii de gen, îmbunătăţirea accesului la dezvoltarea în carieră şi învăţare 

pe tot parcursul vieţii, cât şi în privinţa măsurilor privind migraţia şi mobilitatea forţei de muncă. 

 

Sindicatul Sanitas invocă contractul general că se dorește ca lucrătorii să rămână, dar afirmă că 

 

 „nu-i putem bloca să nu plece” (întâlnirea 1). 

 

Într-adevăr, acesta este un răspuns tipic al angajatorului şi al sindicatului,  

 

 „este UE, sunt liberi să plece...nu-i putem reţine” (Ministerul Sănătăţii, întâlnirea 2), 

 

şi la nivel local, 

 

„chiar trebuie să plece şi să câştige bani - au nevoie de bani” (oficial judeţean din Sanitas, 

întâlnirea 15). 

 

Într-un context în care pare să fie puţin loc de manevră, Sanitas afirmă că mulţi se vor întoarce din 

cauza problemelor pe care le întâmpină în ţara de destinaţie, şi că din poziţia de sindicat, are 

legături cu sindicate din alte ţări pentru a-i ajuta să se întoarcă la expirarea contractelor (întâlnirea 

17). 

 

De altfel, 

 

„este dificil să ai o strategie cu lucrătorii migraţi când salariile s-au redus, plata zilelor de 

week-end a fost eliminată etc. Acestea sunt o prioritate mult mai importantă” (Preşedintele  

Sanitas, întâlnirea 17). 

 

Au fost câteva sugestii de la Ministerul Sănătăţii (întâlnirea 2) că angajaţii care se mută din sectorul 

public la spitale din sectorul privat pot obţine salarii mai bune şi acest lucru ar putea fi de ajuns 

pentru păstrarea lor în ţară, deşi sindicatul de la întâlnirea 1 consideră că proiectul de lege nu oferă 

o expunere clară a argumentelor pentru creşterea salariilor prin privatizare şi şi-a exprimat 

îngrijorarea asupra asigurării că salariul minim nu va fi redus în urma privatizării. 

 

La întâlnirea 2 şi prin corespondenţa ulterioară, niciunul dintre Ministerele Sănătăţii sau al Muncii 

nu părea să ştie de codurile de conduită ale OMS (2008) sau HOSPEEM (2008) cu privire la  

recrutarea etică a lucrătorilor din sănătate, aşteptate de sindicate să fie implementate. Acesta pare să 

fie un indiciu al lipsei de acțiune, a abilităţii şi a dorinţei guvernului, angajatorilor şi sindicatelor să 

abordeze migraţia, şi probabil un lucru simptomatic pentru atitudinea guvernului şi lipsa de putere 

şi îngrijorările exprimate de sindicate. 

 

Relaţiile din ocupare la locul de muncă. Excepţii la o problemă universală a migraţiei – 

relatări din două spitale 

 

Anterior, această lucrare a documentat o schimbare către  un sistem parțial descentralizat de 



sănătate, totuşi cu verificări ale statului asupra bugetului, nivelurilor salariale şi a recrutării 

salariaţilor permanenţi. Pe baza celor trei spitale analizate în studiu, există anumite dimensiuni ale 

autonomiei managerilor de spital şi căi de implicare a sindicatelor în procesele de ocupare a forţei 

de muncă la nivel local. La nivelul locului de muncă, dacă priveşti migraţia ca o mare problemă 

înseamnă o supra-simplificare. Variaţiile vor apărea în funcţie de mărime, conducere şi activitatea 

spitalului şi în funcţie de gradul de specializare, dar există influenţe legate de agenţie, inovare şi 

dorinţa unei colaborări, asociată cu managerii locali şi oficiali din sindicate. Actori-cheie din cele 

trei spitale au descris relaţiile sindicat-management ca fiind bune, şi în toate cele trei cazuri sunt 

exemple de implicare constructivă a sindicatelor de a găsi soluţii practice la probleme, deşi nu 

există dovezi cât de departe se propagă acest lucru în sistem. 

 

S-a mai observat că unii angajaţi specializaţi sunt mai pasibili la a migra decât generaliştii sau cei 

cu mai puţină experienţă, şi că acest lucru afectează în special spitalele mari cu funcții specializate. 

Spitalul clinic mare este un exemplu, furnizând îngrijire specializată şi guvernat la nivel naţional de 

către Ministerul Sănătăţii. Aici, Şeful de Resurse Umane şi Preşedintele sucursalei Sanitas par să 

aibă o relaţie de lucru bună - fiind de acord să utilizeze un maximum în grila de salarizare pentru 

problema retenţiei, comună pentru amândoi. La nivel local, în fiecare spital, Sanitas afirmă că s-au 

implicat în obţinerea nivelului maxim de salarizare din grilă, astfel încât cât mai mulţi angajaţi să 

primească salarii mai mari, în limita posibilităţilor, pentru a ajuta la retenţie, şi a avut succes în 

unele locuri (Preşedinte de ramură Sanitas, întâlnirea 5). Dar celelalte două spitale au dezvăluit 

situații mai profunde. 

 

Spitalul municipal mic operează la nivelul oraşului, spre deosebire de cele la nivel judeţean sau 

naţional; şi furnizează, în general, mai puţine servicii specializate şi de tratament. Deşi migraţia este 

considerată o problemă în regiune şi în judeţ (întâlnirile 10 şi 12), nu este o problemă la scară largă 

în acest spital (întâlnirea 12). Motivul este corelat cu mai puțină specializare, dar şi alți factori - 

guvernanţa locală şi bogăţia relativă a zonei locale, diversificarea veniturilor, investiţii şi 

management local. Deşi restricţiile naţionale asupra nivelurilor salariale şi asupra proporţiei de 

venituri de la l națională de asigurări care să fie cheltuite cu salariile angajaţilor încă se aplică aici, 

consiliul de conducere este la nivel de oraş, la Primărie, incluzând primarul și politicienii aleşi la 

nivel local. Ei pot face investiţii în spital fără legătură cu angajaţii. Acest lucru este facilitat de 

bogăția relativă din regiune, unde veniturile locale au făcut posibilă dotarea cu echipamente, cum ar 

fi aparatură imagistică şi medicamente suficiente, precum şi pregătirea necesară (întâlnirea 12). 

Furnizarea de echipamente de protecţie şi uniforme pentru medici şi asistentele medicale este 

promovată ca fiind un exemplu pozitiv (întâlnirea 12), deşi pare mai degrabă limitată în toată 

diversitatea de rezultate potenţiale ale negocierii colective. 

 

Spitalul şi-a diversificat și sursele de venit, de exemplu, prin preluarea unor contracte pentru clinici 

private, prin taxarea testelor medicale pentru obţinerea permisului de conducere şi a analizelor 

patologice. Directorul spitalului este tânăr, cu mai puţin de doi ani experienţă după numirea ei, şi 

pare să fie o forţă motrice pentru schimbare. Ea descrie cum a crescut bugetul disponibil prin 

reducerea costurilor la contractele cu furnizorii - contracte de întreținere şi hrană, 

 

 „carnea de pui era de două ori mai scumpă!” (Director de spital, întâlnirea 2), 

 

şi acum are bani să reinvestească. La întâlnire a descris cum fluctuaţia forţei de muncă s-a redus 

pentru că există echipamente şi medicamente, care le permit angajaţilor să își desfăşoare activitatea 

în condiţii bune; iar salariile angajaţilor au fost suplimentate cu beneficii nesalariale, în principal 

tichete de masă. 

 



Directorul de spital pare să aibă o abordare investiţională, care se poate demonstra prin 

managementul inovativ la nivel local, dar cu anumite limitări severe în rezultatele serviciilor. Deşi 

pare că nivelul fluctuaţiei de personal este scăzut, se aplică blocarea angajărilor de la nivel naţional. 

Acest lucru înseamnă că funcţiilor specializate din acest spital s-a micşorat, astfel că nu se mai oferă 

servicii de oncologie, neurologie şi terapie intensivă (deși specializarea a fost până recent de 

oncologie), pentru că se bazează pe un număr mic de personal specializat şi pentru că sunt prea 

costisitoare (întâlnirea 12). 

 

„Urgenţa şi terapia intensivă sunt prea costisitoare. ...Sunt aici în structură, numai pe hârtie. 

Sunt posturi vacante” (întâlnirea 12), afirmând că „nu mai este problema mea. Pacienţii 

merg la unul din spitalele judeţene, în schimb” (Director de spital, întâlnirea 2). 

 

Deşi această abordare este susţinută de consiliul de conducere şi de primar, capacitatea medicală la 

nivel de regiune pare să fie redusă, prelungind potențial listele de aşteptare din alte zone ale ţării. 

 

În spitalul judeţean de specialitate, managerul şi oficialul sindical îşi descriu colaborarea ca fiind 

„permanent bună” (întâlnirea 14). Sindicatul Sanitas are reprezentant în consiliul de administraţie al 

spitalului, ca observator, unde se află şi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, din Minister, de la 

Ordinul Asistenţilor Medicali şi de la Federaţia Medicilor. Spitalul are o conducere locală, de data 

aceasta la nivelul Consiliului judeţean. Spre deosebire de spitalul municipal mic, nu primeşte 

finanţarea locală, pe care ar trebui să o primească. 

 

„Ar trebui să primim bani judeţeni pentru clădiri, întreţinere, echipamente, ultrasunete etc; 

dar nu am primit niciun leu - nici măcar pentru încălzire”, spune managerul spitalului 

(întâlnirea 14). 

 

Totuşi, a spus că găseşte metode, diminuând probleme de buget prin colectarea de bani prin alte 

metode, 

 

„percep propriile taxe, de exemplu, pentru avorturi, alte servicii ambulatorii în toate 

situaţiile în care pacienţii nu prezintă o trimitere de la medicul de familie; şi prin oferirea de 

alte facilităţi contra cost, cum ar fi posibilitatea soţilor de a plăti o cameră suplimentară când 

vin să-şi viziteze soţiile” (Manager de spital, întâlnirea 14). 

 

Aici există o problemă legată de fluctuaţia de personal, dar una care se datorează mai mult mutărilor 

în sectorul privat decât migraţiei. Managerul de spital estimează că 70 la sută din asistentele 

medicale care pleacă, merg în sectorul privat din România, în comparaţie cu 30 la sută care 

migrează peste hotare. Acest lucru se datorează specializărilor în ginecologie şi obstetrică ale multor 

angajaţi, ele optând pentru o muncă mai bine plătită în clinici private mici de ginecologie; şi lipsa  

cererii de moaşe în alte ţări. 

 

 „În fiecare săptămână, o persoană vrea să plece” Manager de spital (întâlnirea 14), 

 

deşi simte că ştie că adesea ele regretă că se mută în sectorul privat pentru mai mulţi bani, întrucât 

de multe ori asta înseamnă un program mai prelungit şi mai multe tipuri de activităţi incluse. 

 

 „Au de făcut tot felul de activităţi în sectorul privat - spre deosebire de aici” Manager de 

spital (întâlnirea 14). 

 

Când le pare rău de decizie şi vor să se întoarcă, nu pot, din cauza blocării angajărilor (Manager de 



spital, întâlnirea 14). 

 

Pentru medici, din nou, există o diferenţă faţă de alte spitale. Aici, foarte puţini din medicii cu 

experienţă stabiliţii aici pleacă (Manager de spital, întâlnirea 14). Asta se întâmplă pentru că au 

echipamentul necesar pentru desfăşurarea unei „bune” activităţi; dar şi pentru că în mare parte toţi 

lucrează şi la privat în acelaşi timp, în mai multe clinici private specializate în ginecologie. Pot 

astfel să-şi suplimenteze veniturile (Manager de spital, întâlnirea 14). Din acest spital, medicii tineri 

la final de stagiatură sunt cei care pleacă - pentru a migra predominant în Franţa - sau cei care 

optează ca angajatorul principal să fie din sectorul privat (Manager de spital, întâlnirea 14). 

 

Managerul de spital dispune de diferite metode creative de a trata fluctuaţiile de personal, inclusiv 

convingerea angajaţilor să-şi ia concediul de doi ani pentru a-i înlocui cu angajaţi temporari (cum s-

a notat anterior) şi creativitatea în folosirea grilei de salarizare, în funcţie de responsabilităţi. 

Managerul de spital poate acorda plăţi suplimentare în funcție de numărul de paturi şi pentru 

responsabilităţi suplimentare legate de inventar. Acestea par să fie rezultatul negocierii la nivel 

local, dar sunt restricţionate de numărul relativ mic de paturi destinate pacienţilor internaţi, fiind 

vorba de un spital  pentru tratament ambulatoriu şi a celor cu o durata mică de internare, şi de limita 

naţională de 70 la sută din buget pentru angajaţi (Manager de spital, întâlnirea 14). 

 

Managerul are şi un plan pe termen lung pentru a face manevre în jurul blocării angajărilor, dacă nu 

se aplică o deblocare, prin externalizarea activităţii la furnizori de servicii - el propune 

subcontractarea unor firme de curăţenie şi angajarea unor asistente medicale care desfăşoară 

activitate independent - obţinând astfel posturi şi angajaţi în afara bugetului pentru personal 

(Manager de spital, întâlnirea 14). S-ar părea că restricţiile naţionale asupra angajărilor ar putea 

determina managerii de spital să ia în considerare astfel de alternative pentru contracte de muncă. El 

spune că acest lucru se întâmplă deja într-un alt spital local, unde serviciile IT, posturile la 

spălătorie şi catering au fost blocate şi activitatea a fost externalizată, oferind astfel posibilitatea ca 

bugetul şi posturile să se concentreze pe angajarea de personal medical în limita bugetului stabilit. 

 

Concluzii 

 

La începutul acestei lucrări, o ipoteză iniţială a fost că România este o ţară „de trimitere” de forţă de 

muncă din sănătate către Europa Occidentală. Constatările sugerează că aceasta este situaţia, deşi 

există o lipsă de claritate în ceea ce priveşte cifrele şi fluxurile. Obţinerea de date exacte reprezintă 

o problemă, deşi o estimare realistă arată că trei procente din medici şi undeva între 5 şi 10 procente 

din numărul de asistenţi medicali părăsesc ţara în fiecare an; iar aceştia tind să fie lucrătorii mai 

tineri şi cei care au obţinut competenţe în specializări valoroase. Deşi migraţia către destinaţiile 

tradiţionale Italia şi Franţa este încă puternică, aceasta a fost depășită de popularitatea Marii Britanii 

şi a ţărilor nordice ca destinații. 

 

În plus, situaţia mobilităţii lucrătorilor din sănătate în România este complexă, implicând forme 

diferite de mobilitate - public către privat, rural către urban, migraţie externă şi migraţie circulară. 

Regiuni diferite, spitale cu scopuri diferite şi structuri de guvernare diferite trec prin diferite 

circumstanţe. Migraţia în exterior pare să fie o problemă mai mult din zonele urbane mari din 

domeniile de specialitate şi chirurgie. Anumite specializări se confruntă cu pierderea de personal în 

faţa sectorului privat. Activitatea generală şi spitalele municipale şi judeţene mai mici se confruntă 

mai puţin cu pierderea de personal, dar acest lucru depinde de bunăstarea regiunii sau a oraşului şi 

de abilitatea de a atrage finanţări suplimentare. Există probleme mari cu lipsa de personal în 

sănătate în regiunile rurale şi zonele defavorizate, parţial din cauza migraţiei regionale şi naţionale 

şi a lipsei de stimulente, condiţii potrivite de muncă şi infrastructură. Sunt şanse mari ca asistentele 



medicale să se întoarcă în România, posibil după trei până la cinci ani, aducând înapoi competenţe 

suplimentare valoroase, deşi s-ar putea să opteze pentru sectorul privat în defavoarea celui public. 

Şi medicii pleacă pentru a dobândi o expertiză mai bună, dar se întorc mai rar înapoi în ţară. Alţi 

factori de influenţă par să fie determinaţi de gen, familie şi prietenii, sau  legături culturale şi 

sociale.  

 

Există cauze multiple ale mobilităţii, ea fiind în primul rând determinată de disparităţile veniturilor, 

dar influenţată de o lipsă cronică de investiţii, factori legaţi de măsurile de austeritate şi de controlul 

centralizat al ocupării forţei de muncă, existând totuşi o descentralizare care a însemnat o blocare a 

coordonării naţionale şi a planificării forţei de muncă. 

 

A doua ipoteză de început indică relaţii precare în ocuparea forţei de muncă, în management şi în 

reacţiile sindicatelor, în contextul în care UE NSM au fost identificate ca având sisteme de relaţii de 

muncă subdezvoltate (Morley, 2007). Totuşi, în contrast cu densitatea sindicatelor în UE NSM, 

sectorul public de sănătate din România este caracterizat printr-o apartenenţă sindicală ridicată. În 

plus, la nivelul locului de muncă, există exemple de manageri de spital care lucrează creativ pentru 

a rezolva problemele de personal, şi sunt exemple de implicare constructivă a sindicatelor pentru 

găsirea de soluţii practice. Cu structuri diferite de conducere, managerii pot utiliza finanţarea şi 

contractele de angajare într-un mod mult mai constructiv (deşi provoacă probleme pe termen mai 

lung pentru furnizarea de servicii şi pentru siguranţa ocupării forţei de muncă), în contrast cu 

dialogul social la nivel naţional, care pare să nu mai funcţioneze.  

 

În problema mobilităţii, pare să fie o direcţie către cultura contractelor cu termen limitat, cu angajaţi 

care se deplasează între ţări şi între sectoare (public către privat) într-o succesiune de contracte 

temporare. Pentru angajaţii cu specializări şi cu competenţe pentru care există cerere, pare să fie o 

circulaţie a lucrătorilor după reguli proprii (Palse et al, 2008) de la o ţară la alta şi de la un angajator 

la altul, având oportunitatea de a câştiga mai mulţi bani după ce au dobândit abilităţi suplimentare 

sau să se deplaseze către o locaţie într-o ţară gazdă, unde costul vieţii este mai mic. Astfel de decizii 

sunt luate în primul rând pe considerente financiare, pentru a investi în viitorul lor (locuinţă) sau în 

viitorul altora (copiii lor). Totuşi, creșterea numărului de contracte temporare ridică probleme 

serioase cu privire la sustenabilitatea angajării de personal şi la dobândirea de competenţe în 

furnizarea de servicii medicale la nivelul regional şi naţional; care în prezent este susţinută numai 

parţial de pregătirea profesională obligatorie furnizată de organisme profesionale şi îngreunată de o 

lipsă a reacţiilor eficiente în relaţiile de ocupare a forţei de muncă. 
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Preşedinte naţional şi vicepreşedinte 
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Lucrarea face parte dintr-un proiect susţinut de Comisia Europeană în contextul îmbunătăţirii 

înţelegerii modului de operare a Uniunii Europene şi a  Strategiei Europa 2020 în sectorul de 

sănătate şi servicii sociale, proiectul mai amplu fiind despre europenizarea politicilor de sănătate şi 

sistemele din servicii de sănătate care încorporează  piaţa unică a UE în sistemele de sănătate; 

finanţarea UE pentru sănătate, cât şi migraţia şi mobilitatea lucrătorilor din sănătate pe piaţa muncii 

din Europa. 

 

Lucrarea ia în considerare provocările actuale şi viitoare şi opţiuni ale politicilor pentru 

îmbunătăţirea recrutării şi a retenţiei, a calificărilor profesionale, a calităţii locurilor de muncă şi a 

ocupării forţei de muncă, a salariilor şi condiţiilor de muncă şi a managementului efectiv şi a 

finanţării durabile a sistemelor din sănătate pentru toate ţările europene, pentru o gamă largă de 

profesionişti, inclusiv: asistente medicale, moaşe, medici, lucrători sociali şi lucrători de îngrijire. 

Caută să identifice opţiuni de strategie şi politică pentru angajatori, agenţii guvernamentale şi 

sindicate prin dialog social şi negociere colectivă la diferite nivele pentru a aborda provocările 

comune pentru forţa de muncă din sănătate pentru următorii cinci până la zece ani. Cercetarea 

cuprinde cercetare de birou plus un chestionar pentru toţi afiliaţii EPSU din sectorul sănătăţii, 

alături de şase studii de caz aprofundate de ţară, dintre care România reprezintă unul din statele 

studiate.  
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