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Acces la instituțiile medicale

Republica Moldova a avut un succes 
remarcabil în reorientarea sistemului 
de sănătate către asistența medicală 
primară, iar sistemul de asistență medi-
cală primară funcționează în totalitate 
pe bază medicinei de familie. În zonele 
rurale, serviciile de asistență medicală 
primară sunt prestate de cabinete-
le medicilor de familie și centrele de 
sănătate, iar în zonele urbane, aceste 
servicii sunt prestate prin intermediul 
marilor centre ale medicilor de fami-
lie (foste policlinici). Toți medicii, care 
activează la nivelul asistenței medicale 
primare, practică medicina de familie, 
iar specialiștii de profil îngust, care 
au activat anterior în policlinici, sunt 
acum afiliați ai spitalelor, chiar dacă mai 
activează în aceeași clădire alături de 
medicii de familie. Modul în care ser-
viciile sunt achiziționate prin sistemul 
asigurării obligatorii de asistență me-
dicală în Moldova prevede că medicii 
de familie urmează să acționeze în cali-
tate de apărători autentici ai serviciilor 
de specialitate și de internare pentru 
pacienții asigurați. Asistența medicală 
spitalicească este asigurată la nivel 
municipal și raional (asistență medi-
cală secundară) și republican (asistență 
medicală terțiară). Serviciile terțiare de 
înaltă specializare sunt concentrate în 
Chișinău. Pacientul poate alege liber 
medicul de familie și spitalul.

Disponibi l i t atea ș i  costur i le 
medicamentelor

Accesul la asistență medicală de urgență 
și primară, precum și la serviciile asociate 
problemelor-cheie de sănătate publică, 

cum ar fi infecția cu HIV și SIDA, TBC și 
imunizarea, este universal, indiferent de 
statutul de asigurat. Pachetul de beneficii 
disponibil în cadrul asigurărilor obligatorii 
de asistență medicală din Moldova 
acoperă asistența medicală specializată 
în cadrul spitalelor sau în afara acestora și 
o gamă foarte redusă de medicamente. 
Persoanele neasigurate achită aceste 
servicii în mod integral prin plăți directe. 
Plățile directe includ plăți informale și 
plăți directe pentru servicii prestate; 
nu există taxe de utilizator oficiale 
sau coplăți pentru serviciile acoperite 
de sistemul asigurării obligatorii de 
asistență medicală în Moldova, deși 
există o eșalonare de coplăți pentru 
orice medicamente acoperite. Plățile 
informale se efectuează practic la toate 
nivelurile sistemului, însă, sunt mult mai 
răspândite în cazul asistenței medicale 
spitalicești. Gravitatea bolii se reflectă 
în suma achitată de pacienți în mod 
informal pentru îngrijire. Ministerul 
Sănătății se obligă să reducă plățile 
informale în sistem și speră că creșterea 
salariilor lucrătorilor medicali, precum 
și adăugarea mecanismelor de plată 
legate de performanță, împreună cu 
îmbunătățiri ale transparenței prin 
audit extern, vor contribui la atingerea 
acestui obiectiv. Combinarea salariilor și 
a contribuțiilor bugetare într-o singură 
structură a contribuit la consolidarea 
egalității și solidarității în sistem. 
Însă, acoperirea universală nu a fost 
atinsă, deoarece întotdeauna în cazul 
sistemelor bazate pe asigurări, există o 
parte de populație neasigurată (20,3% 
din populația rezidentă din cadrul 
Sistemelor de sănătate în tranziție din 
Republica Moldova nu au fost asigurate 
în 2011). 

Informații generale privind asistența 
medicală

Moldova oferă asistență medicală univer-
sală tuturor rezidenților acesteia. De-a 
lungul anilor, întregul sistem național de 
sănătate a suferit schimbări rapide în 
bine. Sistemul de sănătate din Moldova 
reprezintă o combinație de instituții 
medicale publice și private. Ministerul 
Sănătății (MS) oferă gratuit anumite 
servicii de asistență medicală primară 
și secundară. Aceste servicii includ 
asistență medicală universală de urgență 
și tratamente stomatologice. Însă, aceste 
servicii presupun o gamă foarte limitată 
de medicamente. Toate instituțiile medi-
cale publice sunt organizații non-profit 
contractate de Compania Națională de 
Asigurări în Medicină (CNAM) pentru 
a presta servicii de asistență medicală 
în cadrul MS. CNAM este singurul 
cumpărător de servicii medicale din 
Moldova. De asemenea, unii prestatori 
privați de servicii de asistență medicală 
au încheiat contracte similare cu MS. 
Majoritatea persoanelor sunt înregis-
trate în sistemul asigurării obligatorii de 
asistență medicală în Moldova. Totuși, un 
procent preferă un plan de asigurări de 
asistență medicală privată, mai ales dacă 
sunt emigranți aflați în afara Moldovei.

Disponibilitatea instituțiilor medicale și 
a medicilor

Republica Moldova a moștenit un sistem 
de sănătate extins tip Semashko, cu nu-
meroase instituții și personal medical. 
Infrastructura a fost redusă semnificativ, 
însă, deși în capitala Chișinău mai există 
încă o ofertă excedentară de paturi și 
spitale. Menținerea multor instituții în 

sisteme de sănătate paralele în cadrul 
structurilor guvernamentale, în afara 
Ministerului Sănătății, a fost, de aseme-
nea, o provocare pentru raționalizarea 
fondului de paturi. Pentru prestarea 
asistenței medicale secundare și terțiare 
s-au efectuat investiții de capital limitate, 
iar majoritatea îmbunătățirilor au avut 
un caracter formal. Echipamente de 
înaltă tehnologie sunt disponibile în capi-
tală, iar echipamentele medicale utilizate 
zilnic sunt acum destul de învechite, în 
special, în spitalele raionale. S-au efectuat 
mai multe investiții de capital în dome-
niul de asistență medicală primară, în 
special, la nivelul centrelor de sănătate. 
Tehnologia informației se dezvoltă, însă 
este fragmentată și necoordonată. Până 
de curând, planificarea strategică a re-
surselor umane nu a fost o prioritate, în 
special, imediat după proclamarea inde-
pendenței, deoarece foarte mulți medici 
și asistenți medicali au moștenit practici 
din sistemul medical tip Semashko. Însă, 
mobilitatea profesională a însemnat că 
mulți medici și asistenți medicali au aban-
donat medicina și, adesea, țara, în scopul 
căutării unor salarii și condiții mai bune. 
Acest lucru a dus la deficite în anumite 
domenii. Astfel, planificarea resurselor 
umane este în prezent una dintre cele 
mai presante probleme din sistemul de 
sănătate. În prezent, Republica Moldova 
suferă de o criză de personal medical în 
cadrul Sistemelor de sănătate ale țărilor 
aflate la etapa de tranziție. Lipsa resur-
selor umane în zonele rurale afectează 
accesul la servicii al oamenilor din zonele 
rurale îndepărtate. Cu toate acestea, 
problema crizei nu este legată doar de 
numărul absolut de medici, ci și de pro-
filul acestora.
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Persoanele neasigurate sunt deseori 
lucrători din sectorul agricol care des-
fășoară activități independente sau sunt 
ocupate informal în zonele urbane. 
Persoanele neasigurate au deseori 
venituri mici. Din 2010, gospodăriile 
înregistrate ca fiind sub pragul sără-
ciei beneficiază în mod automat de 
acoperire pentru asigurări obligatorii 
de asistență medicală. Însă, acest lucru 
nu poate îmbunătăți drastic echitatea 
din sistem, deoarece 73,1% din totalul 
plăților directe în 2010 au fost pentru 
medicamente, iar lista medicamentelor 
compensate prin asigurări obligatorii 
de asistență medicală în Moldova este 
extrem de limitată pentru menținerea 
sustenabilității financiare a sistemu-
lui de asigurări obligatorii de asistență 
medicală.

Informații generale privind COVID-19

OIM Moldova a reușit să asambleze 10 
000 de truse de igienă de călătorie dis-
tribuite în cele zece Puncte de intrare 
în țară cu cel mai mare trafic/flux de 
traversări. Această acțiune a fost or-
ganizată în cooperare cu Inspectoratul 
General al Poliției de Frontieră (IGPF). 
OIM a elaborat un pliant cu privire la 
prevenirea COVID-19 și a tipărit 10 
000 de exemplare ale acestuia, care au 
fost adăugate la trusele de călătorie îm-
preună cu măști, dezinfectante pentru 
mâini și șervețele dezinfectante. Trusele 
de călătorie au fost distribuite cu ocazia 
Zilei Internaționale a Migranților, care 
este celebrată anual la 18 decembrie, 
în semn de recunoaștere a eforturilor, 
contribuțiilor și drepturilor migranților 
și mobilității acestora la nivel mondial. 
Biroul OMS în Moldova a acordat suport 

pentru lansarea planului de comunicare 
pentru prevenirea pandemiei COVID-
19 – campaniei „Rămâneți în siguranță! 
Petreceți sărbătorile de iarnă în sigu-
ranță!”. Campania de informare a fost 
lansată la 11 decembrie 2020 cu partici-
parea Guvernului, Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale, Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Educației, Culturii 
și Cercetării, Municipiului Chișinău, APL-
urilor, agențiilor ONU, comunității de 
donatori/parteneri, mass-media, oame-
nilor de afaceri. Biroul OMS în Moldova, 
cu sprijinul Agenției Elvețiene pentru 
Dezvoltare și Cooperare, a lansat o 
campanie de informare (reportaje video, 
imagini, seminare online etc.) privind rea-
bilitarea post-COVID-19. Biroul OMS în 
Moldova, cu sprijinul UE, a dezvoltat și 
a lansat o pagină web specială despre 
pandemia COVID-19 – www.covidinfo.
md ca o sursă viabilă și de încredere de 
informații despre pandemia COVID-19, 
responsabilitate națională și imunizarea 
împotriva COVID-19. Biroul OMS în 
Moldova și partenerii acestuia oferă 
sprijin continuu MSMPS în comuni-
carea riscurilor și implicarea comunității. 
Datorită sprijinului Agenției Elvețiene 
pentru Dezvoltare și Cooperare și al 
UE un buletin informativ electronic 
este elaborat și distribuit  în mod regu-
lat. Campania de informare în sprijinul 
MSMPS „Suport în reabilitarea fizică 
și psihologică după COVID-19” a fost 
lansată în comun de MSMPS, OMS și 
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și 
Cooperare și este în curs de desfășurare. 
Materialele legate de campanie, cum ar 
fi imagini de pe rețelele de socializare 
și reportaje video, au fost elaborate cu 
sprijinul OMS. UNICEF a lansat Tabloul 
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oficial, în baza căruia acesta va fi 
direcționat la spitalul specializat pentru 
tratament ulterior. Documente necesare: 
Pentru a se înregistra în cadrul serviciilor 
de sănătate publică din Republica 
Moldova, persoana revenită de peste 
hotare  urmează să prezinte Companiei 
Naționale de Asigurări în Medicină o 
copie a actului său de identitate, care 
va verifica starea acestuia și va activa 
asigurarea obligatorie de asistență 
medicală (națională).Persoanele cu 
statut de invaliditate atribuit, copiii sau 
pensionarii pot beneficia de o asigurare 
medicală gratuită. Asigurarea de asistență 
medicală este activată în termen de 
până la 2 săptămâni, după ce pacientul 
a achitat asigurarea de sănătate sau i-a 
fost confirmat statutul de invaliditate. 
În caz contrar, pentru a se înregistra 
pentru asigurarea de sănătate pacientul 
urmează să plătească în jur de 4 500 
lei pe an. Multe categorii, cum ar fi 
migranții blocați, victime ale traficului 
de persoane și victime ale violenței în 
familie nu sunt incluse în programul 
de Asigurare obligatorie de asistență 
medicală (AOAM). În acest sens, mai 
întâi de toate, este necesară dezvoltarea 
ulterioară a cadrului legal care ar asigura 
prestarea gratuită a serviciilor sociale 
și medicale și protecția juridică. În mare 
măsură, aceasta se referă la avansarea 
statutului juridic al mecanismului național 
de referire și la asigurarea unei acoperiri 
temporare gratuite de către Compania 
Națională de Asigurări în Medicină, care 
să satisfacă necesitățile lor stricte în 
materie de sănătate. La întoarcerea în 
Moldova, persoanele revenite de peste 
hotare, indiferent de etnie, religie, sex, 
vârstă și statut social, pot beneficia de 
servicii psihologice, medicale, sociale, 
juridice și de consiliere profesională. 

de bord al pieței vaccinurilor împotriva 
COVID-19 – un instrument interactiv 
pentru parteneri, industrie și populație 
care permite monitorizarea evoluției 
rapide a pieței de vaccinuri împotriva 
COVID-19 și eforturilor Platformei 
COVAX de asigurare a accesului echi-
tabil și egal la vaccinuri pentru fiecare 
țară din lume. În această primă versiune, 
tabloul de bord oferă o prezentare ac-
tualizată în mod regulat a liniei globale 
de cercetare și dezvoltare, a capacității 
de producție, a acordurilor de aprovizio-
nare bilaterale și multilaterale anunțate 
public, precum și a prețurilor raportate. 
Răspunsuri la cele mai frecvente între-
bări cu privire la dezvoltarea vaccinului 
împotriva coronavirusului sunt disponi-
bile, de asemenea, pe site-ul UNICEF 
Moldova în trei limbi.

Acces pentru persoane returnate

Eligibilitate și cerințe: Asigurarea 
obligatorie de asistență medicală 
(AOAM) este finanțată din contribuțiile 
salariale, atât de la angajat, cât și de la 
angajator. Angajații achită 7% din salariu, 
în timp ce angajatorii – 3,5%. Populația 
inactivă, cum ar fi pensionarii, studenții 
și copiii, sunt toate acoperite de CNAM. 
Persoanele care desfășoară activități 
independente sau șomerii, inclusiv 
persoanele revenite de peste hotare, 
urmează să își procure propria asigurare 
în fiecare an la un preț fix. 

Procedura de înregistrare: Moldovenii 
reveniți de peste hotare pot a beneficia 
de asistența medicală publică acordată 
în cadrul serviciilor de sănătate publică 
din Republica Moldova. Pentru aceasta, 
starea sănătății a beneficiarului urmează 
să fie examinată de personalul medical 
specializat, care va stabili un diagnostic



Informații generale privind piața forței 
de muncă

Migrația externă  a afectat rata de par-
ticipare și ocupare a forței de muncă, 
deoarece migrația externă și remitențe-
le contribuie la reticența moldovenilor 
de a participa pe piața forței de muncă. 
În prezent, se estimează că 25% dintre 
moldoveni lucrează în străinătate. 
Potrivit celor mai recente date oficiale, 
Moldova are o rată de participare a 
forței de muncă de aproximativ 41% în 
rândul femeilor și 28% în rândul băr-
baților (2018). Cea mai mare parte a 
forței de muncă este angajată în agri-
cultură și industrie, iar cea mai mare 
pondere a funcțiilor cu calificare înaltă 
sunt concentrate în Chișinău. Ratele 
scăzute ale ocupării forței de muncă 
au dus la inactivitatea și descurajarea 
pieței forței de muncă și la inactivitatea 
populației. Ratele ridicate de inactivitate, 
șomaj parțial și incertitudine totală agra-
vează în continuare piața muncii, care 
deja este obscură pentru mulți moldo-
veni. În 2019 rata șomajului a constituit 
5,1%, iar în rândul tinerilor adulți cu 
vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani în 
același an aceasta a fost de aproape 8% 
(ceea ce este și mai presant). Însă, mol-
dovenii sunt mai predispuși să fie inactivi 
decât șomeri. Potrivit Băncii Mondiale, în 
anul 2019, venitul pe cap de locuitor al 
Republicii Moldova (nominal) a consti-
tuit 3 300 dolari SUA, iar venitul pe 
cap de locuitor în baza parității puterii 
de cumpărare (PPC) a fost de 7 703 
dolari SUA (2019).

Căutarea unui loc de muncă

În Moldova există diferite agenții de 

ocupare a forței de muncă în toate 
orașele mai mari, care facilitează an-
gajarea candidaților potriviți în diverse 
sectoare. Majoritatea funcțiilor necesită 
cunoașterea limbii ruse sau române, sau 
uneori a ambelor. Persoanele care caută 
un loc vacant de muncă se pot înregistra 
de sine stătător pentru locuri vacante. 
Dacă persoana revenită de peste hotare 
decide să se angajeze pe piața locală a 
forței de muncă, aceasta poate bene-
ficia de mai multe servicii de consiliere 
profesională. De asemenea, persoanele 
revenite de peste hotare pot apela la 
Centrul de Informare „Piața Muncii”: 
Tel.: 08000 1000 pentru îndrumare și 
orientare, precum și:
• Centrul de Ghidare în Carieră care 

se află în Chișinău, Cahul, Soroca 
în cadrul sediului Agenției pentru 
Ocuparea Forței de Muncă. Tel.: 
08000 1000

• Agențiile teritoriale de ocupare a 
forței de muncă din zona domici-
liului persoanei revenite de peste 
hotare oferă materialele necesare 
pentru informare independentă, 
consiliere individuală sau pentru 
participarea la consiliere în grup în 
cadrul Clubului Muncii. Tel.: 08000 
1000   

• Centrul de Consultanță și Asistență 
în Afaceri care oferă oportunități 
de formare profesională avansată 
în domeniul inițierii, dezvoltării și 
extinderii unei afaceri. Tel.: + 373 
(22) 29 57 41, adresa: Chișinău, Bd. 
Stefan cel Mare 134.

• Asociația „MOTIVAȚIE” din 
Moldova este o organizație ne-
guvernamentală care prestează 
servicii, în special în domeniul 
ocupării forței de muncă, 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ1 2
Dacă persoana revenită de peste hotare 
are nevoie de asistență urgentă de cazare, 
asistența juridică, asistența medicală, 
asistența psihologică sau asistența socială, 
acesta poate solicita ajutor de la Direcția 
Generală de Asistență Socială din cadrul 
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale. Adresa: Chișinău, str. București 
53, tel.: +373 (022) 22-34-59. Ulterior, 
persoanele revenite de peste hotare 
vor fi redirecționate la Serviciul de 
Asistență Medicală de Urgență pentru 
migranții repatriați/ repatriații în situații de 
dificultate și persoanele aflate în situații 
de criză în cadrul Azilului Republican 
pentru Pensionari și Persoanele cu 
Dizabilități și pensionari. Dacă persoana 
revenită de peste hotare are nevoie de 
asistență psihologică, acesta urmează 
să contacteze Centrele de Consiliere și 
Asistență Psihologică gratuite deschise în 
cadrul Centrelor de Medicină Generală 
din policlinica raionului său, în funcție de 
reședință. În cazul unei afecțiuni medicale, 
persoana revenită de peste hotare 
urmează să se adreseze medicului său 
de familie, care va îndruma beneficiarul 
către medicul relevant. Persoana revenită 
de peste hotare urmează să se adreseze 
asistentului său social din localitatea în 
care își are domiciliul pentru asistență 
socială și îndrumare pentru reintegrare 
socială. 

Dacă persoana revenită de peste hotare 
este victimă a traficului de persoane în 
străinătate sau în Moldova sau se află 
într-o situație riscantă la domiciliu sau 
este victimă a violenței în familie, acesta 
urmează să contacteze centrele de mai 
jos pentru a beneficia de plasament 
și mâncare, servicii medicale, sociale, 
psihologice și juridice:

• Centrul de asistență și protecție a 
victimelor și potențialelor victime 
ale traficului de ființe umane (CAP) 
administrat de Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale în 
cooperare cu OIM Moldova. Tel.: 
+373 22 727274 / 735485. E-mail: 
coordinator.snr@msmps.gov.md 

• Asociația Obștească, Centrul 
Internațional pentru Protecția și 
Promovarea Drepturilor Femeii 
„La Strada”. Tel.: 080077777 (din 
Moldova), +373 22 233309 (din 
străinătate)

• Interacțiunea ONG-urilor (pentru 
rezidenții din Transnistria) – 
080088888 (din Transnistria), +373 
22 53386030 (din străinătate).



persoanelor cu dizabilități fizice. Tel.: 
(+373-22)-66-13-93, E-mail: office@
motivation-md.org, www.motivatie.
md, adresa: Chișinău, Bd. Mircea cel 
Bătrân 48.
Pentru a afla mai multe informații cu 
privire la oportunitățile de angajare 
existente în Republica Moldova, reco-
mandăm persoanelor revenite de peste 
hotare:
• Să se informeze despre cele mai 

recente locuri de muncă vacante 
din sectorul public din Republica 
Moldova pe site-ul Agenției 
Naționale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă. http://www.anofm.md/    

• Să contacteze Centrul de informații 
(Call Centru) al Pieței forței de 
muncă la numărul de telefon 
080001000 (apel gratuit din 
Republica of Moldova)

• Să viziteze Agențiile teritoriale de 
ocupare a forței de muncă din zona 
domiciliului persoanei revenite de 
peste hotare

• Să viziteze Centrul de Informare 
„Piața Muncii”, mun. Chișinău, str. 
Mitropolit Varlaam 90

• Să acceseze portalul www.angajat.
md și http://www.e-angajare.md 

 
Toate celelalte site-uri relevante ale 
organizațiilor care oferă informații 
despre locurile de muncă vacante din 
țară sunt:
• Portalul www.civic.md include un 

spectru larg de anunțuri cu privire 
la angajare, burse, stagii și achiziții 
de servicii.

• Portalul www.piatamuncii.md in-
clude o bază de date cu locuri de 
muncă vacante în conformitate cu 
diferite categorii.

Ajutor de șomaj
Agenția Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (ANOFM), gestionată 
de guvern, oferă ajutor în cazul căutării 
oportunităților de muncă. Persoanele 
care sunt în căutare a unui loc vacant de 
muncă se înregistrează la ANOFM. În 
unele cazuri, puteți beneficia de ajutor 
de șomaj (ajutor social). ANOFM sau 
agențiile de ocupare a forței de muncă 
urmează să fie contactate pentru mai 
multe detalii în acest sens. Ajutorul oferit 
în general de agențiile de ocupare a forței 
de muncă este unul informațional prin 
consiliere, care contribuie la furnizarea 
candidaților a informațiilor necesare cu 
privire la disponibilitatea locurilor de 
muncă și îmbunătățirea competențelor 
conform cererii de pe piață. Educație și 
formare continuă: Există o multitudine 
de programe de educație și formare 
profesională pentru adulți care nu au 
finalizat programe formale de învăță-
mânt secundar. Aceste programe sunt 
asigurate de instituții de stat și private 
din Moldova. Instituțiile acreditate dis-
ponibile și listele de programe pot fi 
găsite pe pagina web a Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării: https://
mecc.gov.md/sites/default/files/lista_ins-
titutiilor_acreditate_mecc_9.pdf.
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Cererea pentru înregistrarea cu statut 
de șomer și Declarația pe propria 
răspundere privind întrunirea condițiilor 
de înregistrare cu statut de șomer. 
Persoanele revenite de peste hotare 
pot  fi înregistrate în calitate șomer în 
cazul în care sunt în căutarea unui loc 
vacant de muncă și întrunesc cumulativ 
următoarele condiții:
• are vârsta cuprinsă între 16 și vârsta 

stabilită pentru obținerea dreptului 
la o pensie pentru limită de vârstă 
sau la o altă categorie de pensie,

• sunt apte să îndeplinească o muncă;
• nu au un loc de muncă;
• caută în mod activ un loc de 

muncă atât independent, cât și 
prin subdiviziunea teritorială și este 
disponibil pentru a începe lucrul.

Procedura de înregistrare: Persoanele 
revenite de peste hotare vor contacta 
subdiviziunea teritorială a ANOFM în 
raza domiciliului, reședinței sau, după 
caz, a locului de reședință.

Documente necesare: buletinul de 
identitate sau permisul de ședere valabil, 
după caz, și actele care confirmă educația 
și calificarea.
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Acces pentru persoane returnate
Eligibilitate și cerințe: Pentru a se înregistra 
în calitate de șomer, persoanele revenite 
de peste hotare urmează să contacteze 
subdiviziunea teritorială din raza 
domiciliului, reședinței sau, după caz, 
a locului de reședință și să completeze 
Cererea de înregistrare ca șomer și 
Declarația privind propria răspundere 
cu privire la condițiile de înregistrare cu 
statut de șomaj
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Informații generale privind cazarea

Prețurile pentru bunuri imobiliare în 
marile orașe sunt puțin mai mici decât 
în majoritatea orașelor globale. Tarifele 
pentru chirie sunt relativ mai mari în 
orașe decât în sate. Chiria unui aparta-
ment mediu cu un dormitor în capitala 
Chișinău ar costa în jur de 150-300 euro. 
Chiria lunară a unui apartament cu două 
sau trei dormitoare ar varia între 220-
400 euro, în funcție de locația casei și de 
facilități. Prețurile devin considerabil mai 
mici pe măsură deplasării către celelalte 
orașe și sate.

Căutarea locului de cazare

Majoritatea caselor sunt oferite în chirie 
prin intermediul agențiilor imobiliare. De 
obicei, proprietarul casei ia plată pentru 
chirie pe o lună în calitate de avans 
rambursabil și garanție. Prezentarea 
buletinului de identitate este, în gene-
ral, obligatorie. Există diferite pagini 
web, care oferă opțiuni pentru procu-
rarea sau închirierea apartamentelor în 
Moldova: proimobil.md, 999.md, cvs.md.

Subvenții pentru locuințe

Guvernul realizează unele scheme 
pentru locuințe, însă majoritatea acesto-
ra este destinată grupurilor defavorizate 
ale populației. Aceste scheme sunt în 
general implementate de către auto-
ritățile de stat.
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Acces pentru persoane returnate

Eligibilitate și cerințe: Dacă persoanele 
revenite de peste hotarerepatriați 
sunt victime ale traficului de persoane 
în străinătate sau în Moldova, sau se 
află într-o situație riscantă acasă sau 
sunt victime ale violenței în familie, 
ele urmează să contacteze Centrul 
(Adăpost) de Asistență și Protecție a 
Victimelor și a Potențialelor Victime 
ale Traficului de Ființe Umane (CAP) 
gestionate de Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale în cooperare cu OIM 
Moldova. Tel.: +373 22 727274 / 735485. 
E-mail: coordinator.snr@msmps.gov.md. 
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Sistemul de protecție socială
În ultimii ani s-a produs o reducere po-
zitivă a proporției persoanelor care au 
un venit mai mic decât mediu minim, 
însă există încă disparități mari în ceea 
ce privește accesul la serviciile publice, 
lacunele în prestarea de servicii sociale 
și accesul la serviciile sociale. Autoritățile 
oferă scheme și programe de securi-
tate socială, însă acestea sunt destinate 
în mare parte grupurilor defavorizate, 
cum ar fi persoanele cu dizabilități. 
Prin urmare, mulți moldoveni se mai 
confruntă cu bariere semnificative 
în calea accesului la drepturile funda-
mentale ale omului, cum ar fi protecția 
socială, asistență medicală, educația și 
ocuparea forței de muncă. Programele 
de asistență socială presupun, în princi-
pal, transferuri în numerar și în natură 
care sunt necontributive și, în general, 
sunt finanțate prin impozitare generală 
sau ajutor extern. În Moldova, asistența 
socială se caracterizează printr-o gamă 
largă de indemnizații și plăți compensa-
torii acordate segmentelor vulnerabile 
ale populației. Dreptul la asistență so-
cială este de obicei determinată de o 
vulnerabilitate clasificată, iar plățile sunt 
menite să compenseze scăderea ca-
lității vieții de care suferă indivizii atunci 
când trec printr-un șoc. Gama largă de 
indemnizații poate fi consultată aici – 
http://cnas.md/.

Sistemul de pensii 

Schema de pensii a angajaților este obli-
gatorie și este legată de situația ocupării 
forței de muncă. Vârsta de pensionare 
este de 58 ani pentru femei și 63 ani 
pentru bărbați. Sistemul de pensii a 
suferit mai multe transformări înce-
pând cu anul 1998, atunci când a fost 
lansată reforma pensiilor. Mai mulți fac-
tori continuă să compromită sistemul 
de pensii din țară. Nivelul de înlocuire 
a veniturilor este în general inadecvat 
pentru categoriile comune de pensio-
nari, iar potrivit celor mai recente date 
ale Biroului National de Statistică (BNS), 
pensia pensionarilor din mediul rural (cei 
care au activat în domeniul agriculturii) 
nu acoperă nivelul minim de subzistență. 

Acces pentru persoane returnate

Eligibilitate și cerințe: Ajutorul social 
reprezintă principalul program de 
asistență socială din Moldova. Acest 
program a fost elaborat pentru a 
garanta un venit minim de viață familiilor 
vulnerabile și atribuie prestații în baza 
unei metode indirecte de evaluare a

necesităților. În dependență de evaluarea 
bunăstării generale a gospodăriilor, o 
gospodărie poate beneficia fie de ajutorul 
social în numerar, fie de ajutorul pentru 
perioada rece a anului, fie de ambele. În 
cadrul ambelor subprograme, ajutorul 
este alocat solicitantului principal dintr-o 
gospodărie, iar gospodăria în care 
solicitantul locuiește este beneficiarul 
vizat al ajutorului.

Procedura de înregistrare și documentele 
necesare: Casa Națională de Asigurări 
Sociale urmează să fie contactată pentru 
mai multe detalii cu privire la tipurile de 
prestații disponibile și cu privire la cerințe 
de eligibilitate pentru diferite grupuri de 
populație.

Pagina web: http://cnas.md/. 
Adresa: Gheorghe Tudor 3, MD-2028, 
Chișinău, Republica Moldova
tel.: (373 22) 257 825; fax: (373 22) 735 
181, e-mail: secretariat@cnas.gov.md 



În ciuda eforturilor de creștere a indem-
nizațiilor (de exemplu, în anii 2010-2011 
pensiile au fost indexate cu 12,1%), rata 
medie a pensiei pentru limită de vârstă 
constituie 1 087,6 lei (54 euro). De ase-
menea, persoanele în vârstă sunt mai 
predispuși la probleme de sănătate și 
cheltuieli medicale mai mari – fapt care 
le face și mai vulnerabili. În Moldova, 
asigurările sociale care pe lângă indem-
nizația de invaliditate includ pensiile de 
invaliditate, acoperă persoanele cu di-
zabilități. Persoanele revenite de peste 
hotarerepatriați au aceleași drepturi la 
pensiile disponibile, precum și populația 
generală. În plus, Moldova a semnat 
mai multe acorduri bilaterale privind 
securitatea socială cu 14 țări de desti-
nație ale migranților moldoveni, inclusiv 
Germania. În cazul în care persoana 
revenita de peste hotare este angajată 
formal în străinătate, la întoarcere aceas-
ta își poate transfera prestațiile sociale 
în Moldova. Pentru mai multe informații, 
accesați pagina web a Casei Naționale 
a Asigurărilor Sociale – http://cnas.md/
libview.php?l=ro&idc=360&id=5460&t=/
Mass-media/Noutati/CNAS-aplica-
in-prezent-14-acorduri-in-domeniul-
securitatii-sociale/ 

Grupuri vulnerabile

Grupurile vulnerabile (de exemplu, 
persoanele cu dizabilități, membrii co-
munității de romi, victimele traficului 
de persoane și persoanele care trăiesc 
sub pragul sărăciei) au dreptul la pres-
tații, în baza tipului de vulnerabilitate, în 
cadrul schemelor guvernamentale, chiar 
dacă schemele de sprijin sunt rareori 
insuficiente. Aceste scheme includ, de 
exemplu, sprijin pentru încadrarea în 
muncă, educație și asistență medicală 

subvenționată. În Moldova, persoanele 
cu dizabilități sunt acoperite de asigurări 
sociale (indemnizație și pensii de invalidi-
tate) și de asistență socială, atunci când 
venitul familial scade sub un venit minim 
garantat. Asemenea mecanisme de pro-
tecție socială nu pot salva persoanele cu 
dizabilități de sărăcie, însă, multe per-
soane cu dizabilități caută astfel un loc de 
muncă în ciuda stării de sănătate. Pentru 
detalii despre schemele guvernamentale, 
accesați pagina web a Casei Naționale 
a Asigurărilor Sociale  http://cnas.md/. 
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Informații generale privind învățământul

Sistemul de învățământ din Moldova 
include învățământul preșcolar, primar, 
secundar și superior. Învățământul 
preșcolar este destinat copiilor cu vârsta 
de până la șapte ani și este gratuit în 
instituțiile publice. Învățământul primar 
este cuprins între clasele întâi până la 
patru și implică, de obicei, copii cu vârste 
cuprinse între 8-12 ani. Învățământul se-
cundar poate fi de două tipuri: general 
și profesional. Învățământul secundar 
general din clasele 5-9 se numește 
gimnaziu, iar din clasele 10-12 – liceu. 
Învățământul superior cuprinde două 
etape: învățământul la colegiu pe termen 
scurt și învățământul universitar. În mod 
tradițional, instituțiile de învățământ 
acordau Diplome, însă, în anul 2000 fo-
loseau și titlurile de Licențiat și Magistru 
pentru a se conforma standardelor in-
ternaționale. Majoritatea orașelor mai 
mari dispun de școli de stat și private. 
Însă, costul și calitatea învățământului pot 
varia. Este posibil învățământul gratuit. În 
majoritatea localităților din Moldova anul 
academic începe în septembrie. Astfel, 
studenții interesați urmează să depună 
cereri din timp. Școlile publice primare 
(clasele 1-8) sunt disponibile în majorita-
tea satelor, învățământul este obligatoriu 
și gratuit. Pentru a urma învățământul 
liceal (clasele 9-12), copiii urmează să 
meargă în satul/ orașul din apropiere. 
Majoritatea marilor orașe au universități. 
Este disponibil și învățământul la distanță. 
Detalii cu privire la toate universitățile, 
colegiile, consiliile și instituțiile de for-
mare profesională pot fi găsite pe pagina 
web a Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării – https://mecc.gov.md/ro/
content/invatamantul-general și https://
educatieonline.md/.

Pentru înscrierea copilului repatriat la 
grădiniță, persoana revenita de peste 
hotare urmează să contacteze grădinița 
din localitatea de reședință și să prezinte 
următoarele documente: cerere, certi-
ficat de naștere al copilului și buletinul 
de identitate al unuia dintre părinți, în 
care este indicat domiciliul. Pentru îns-
crierea copilului revenit de peste hotare 
la școală, sunt necesare aceleași docu-
mente, precum la înscrierea la grădiniță. 
Înscrierea în clasa întâi este obligatorie 
pentru toți copiii care au împlinit vârsta 
de 7 ani în conformitate cu distric-
tul școlar – un teritoriu înregistrat pe 
raza instituției de învățământ preșcolar, 
primar sau secundar inferior. Înscrierea 
la liceu se efectuează în baza certifica-
tului de absolvire a gimnaziului. Pentru 
detalii despre procedura și documentele 
necesare accesați site-ul: https://educa-
tieonline.md/. Important: Copiii care s-au 
întors în Republica Moldova din străină-
tate, au dreptul să frecventeze școala 
până la înscrierea oficială. Portalul web 
http://www.admiterea.md/ oferă detalii 
despre condițiile de înscriere și alte in-
formații privind instituțiile de învățământ 
sub formă de liceu, școli profesionale 
(centre de excelențe) și universități din 
Republica Moldova. Învățământul obliga-
toriu durează 9 ani și cuprinde clasele 
1-9 (care includ școala primară și gim-
naziul). În ceea ce privește învățământul 
superior, Republica Moldova participă 
la Procesul Bologna din 2005. Astfel, 
studenții înmatriculați în Moldova pot 
studia mai multe semestre în străină-
tate, cu transferul creditelor obținute 
la universitățile străine. Detalii despre 
sistemul de învățământ din Moldova: 
https://mecc.gov.md/sites/default/files/
education_system_md_2.pdf



Recunoașterea actelor de studii: Dacă 
persoanele revenite de peste hotare au 
studiat în una dintre țările semnatare ale 
Convenției de la Lisabona (de exemplu, 
statele UE), atunci calificările educațio-
nale sunt recunoscute în mod automat, 
în cazul în care lipsesc diferențe consi-
derabile între programele academice din 
țara în care a studiat și cele din Republica 
Moldova.

În cazul unor diferențe considerabile 
(de exemplu, în ceea ce privește durata 
studiilor sau conținutul programelor), 
sunt propuse măsuri compensatorii, 
cum ar fi: stagii de adaptare/perioada 
studiilor, teste de aptitudine/examene de 
diferență sau repetarea anului academic.

Pentru calificări echivalente, este necesar 
să depuneți cererea cu actele necesare 
la Centrul de Tehnologii Informaționale 
și Comunicaționale din Educație.

Pagina web - http://ctice.gov.md/ 
Adresa: Chișinău, str. A. Russo 1, of.1201
Telefon: +373 22 434 083
Fax: +373 22 434 083
Email: ctice.edu@ctice.gov.md 
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Situația generală a copiilor și 
nou-născuților

La 1 ianuarie 2020, în Republica Moldova 
au fost 583 200 de copii. 22,2% din 
populația cu reședința obișnuită în țară; 
avea vârsta sub 18 ani. Situația copiilor 
diferă semnificativ în funcție de zona de 
rezidență. Rata sărăciei în rândul copii-
lor din zonele rurale a fost de 34,7% în 
2018, comparativ cu 9,7% în rândul co-
piilor din mediul urban. În prezent, 10,1% 
dintre copii suferă de sărăcie extremă 
(copiii din mediul rural fiind afectați cel 
mai mult). 

Ratele sărăciei în Moldova, deși sunt în 
scădere, rămân ridicate, afectând în mod 
particular copiii și gospodăriile cu copii, 
în special în zonele rurale. Pe lângă ine-
galitățile monetare, cele mai vulnerabile 
grupuri de copii, inclusiv copiii cu diza-
bilități, copiii romi și copii fără îngrijire 
părintească, suferă de inegalități sociale 
în domeniile educației, sănătății, acce-
sului la servicii de calitate și participării. 
Accesul inegal la servicii și oportunități 
de bază dau naștere unui cerc vicios 
de dezavantaj și excluziune. Alocările 
bugetare pentru asistență socială nu 
sunt în mare parte axate pe copil sau 
sărăcie. Prestații sociale în numerar sunt 
mici și fragmentate, sunt în mare parte 
ineficiente în prevenirea, reducerea și 
eliminarea vulnerabilităților economice și 
sociale, și nu au o legătură directă cu re-
zultatele academice specifice ale copiilor, 
în timp ce echitatea lor nu este asigu-
rată. Oferta curentă de servicii sociale la 
nivel local nu poate să cuprindă în mod 
semnificativ cerințele și să răspundă în 
mod eficient vulnerabilităților în rândul 
copiilor, în timp ce se confruntă, la fel, 
cu provocări legate de disponibilitatea 

redusă a specialiștilor locali și de mo-
bilitate crescută a personalului. Există 
inegalități în ceea ce privește accesul în 
educație, după cum se evidențiază prin 
indexul parității rural-urban. 

Potrivit UNICEF, copiii din Republica 
Moldova, în special copiii romi și cei cu 
dizabilități, sunt săraci în mod dispro-
porționat, iar gospodăriile cu copii sunt 
mai vulnerabile la sărăcie, în special cei cu 
trei sau mai mulți copii. Gospodăriile mai 
mari au fost întotdeauna mult mai pre-
dispuse să trăiască în sărăcie, în special 
cele din zonele rurale și în rândul romilor. 
Sărăcia afectează sănătatea și educația 
copiilor din gospodăriile sărace și duce 
la instituționalizare și violență în familie. 
Copiii săraci suferă deseori de malnu-
triție sau decedează acasă din cauze care 
pot fi prevenite. Ratele de înscriere a co-
piilor săraci la instituțiile de învățământul 
preșcolar din Republica Moldova sunt 
îngrijorătoare, parțial datorită lipsei de 
educație timpurie și de centre de dezvol-
tare în multe sate, unde locuiesc cei mai 
săraci. Absenteismul reprezintă o pro-
blemă serioasă în rândul copiilor săraci, 
în special pentru învățământul secundar. 
În general, performanța educațională a 
copiilor săraci este cu mult sub medie. 
În plus, ratele de înscriere ale copiilor 
săraci la toate nivelurile se situează sub 
medie și influențate de plățile formale 
și informale substanțiale așteptate de la 
îngrijitorii lor. Același lucru este valabil și 
pentru asistența medicală, unde plățile 
informale sunt, de asemenea, frecvente, 
și pot determina îngrijitorii să se abțină 
de la solicitarea asistenței medicale. 
Sărăcia reprezintă, de asemenea, un 
factor care crește probabilitatea de se-
parare a copiilor de părinții lor biologici 
și este cel mai important motiv pentru

instituționalizarea copilului, în special 
pentru copiii cu dizabilități. Acest 
lucru este, de asemenea, asociat cu 
o prevalență mai mare a violenței în 
creșterea copiilor. Copiii lăsați acasă 
de părinții migranți din cauza sărăciei, 
sunt privați de îngrijirea părintească și 
de dezvoltarea emoțională, și sunt mai 
predispuși la un comportament riscant.

Actori neguvernamentali care se ocupă 
de bunăstarea și drepturile copiilor: 

Moldova dispune de Alianța ONG-
urilor active în domeniul protecției 

sociale a copilului și familiei (APSCF). 
Aceasta este o rețea de ONG-uri 
care are misiunea de a crea un cadru 
de dezvoltare coerent și funcțional al 
factorilor de decizie și a mecanismelor 
și practicilor de implementare, asigurând 
în același timp respectul și protecția reală 
a copiilor și a familiilor. Link-ul: https://
aliantacf.md/en/home-page-en/ 

Accesul copiilor repatriați la educație 
este descris în compartimentul de 
educație de mai sus.
 

Photo: Unsplash 2016/ Ben White
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Biroul Migrație și Azil
bd. Ștefan cel Mare, 124
mun. Chișinău, MD-2005, 
Republica Moldova
+(373) 22 272-203
migratie@mai.gov.md

Organizația Internațională 
pentru Migrație
Agenția ONU pentru Migrație
Strada Ciuflea 36/1, Chișinău, 
MD-2001, Republica Moldova
+ 373 22 23 29 40; + 373 22 23 
29 41; + 373 22 26 06 71; + 373 
22 26 06 72iomchisinau@iom.int

Biroul Înaltului Comisar al 
Naț iuni lor Unite pentru 
Refugiați (UNHCR)
str. Alexei Mateevici 68, MD-
2009, Chișinău, Moldova,
+373 22 271 853
mdach@unhcr.org

Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă
str. Vasile Alecsandri 1, MD-
2009, Chișinău, Moldova
+373 22721003
anofm@anofm.md

Cent ru l  de  Tehno log i i 
I n f o r m a ț i o n a l e  ș i 
Comunicaționale în Educație
str. A. Russo 1, Chișinău,  bir. 
1201
+373 22 434 083
ctice.edu@ctice.gov.md 

UN WOMEN
Bd. 202 Ștefan cel Mare 202, et. 3
Chișinău, Republica Moldova
+373 22 839 898
info.md@unwomen.org 

Organizația Internațională a 
Muncii (OIM)
str. Vasile Alecsandri 1, biroul 617, 
MD-2009, Chișinău, Moldova
+37369388384
budapest@ilo.org 

Casa Națională de Asigurări 
Sociale
str. Gheorghe Tudor 3, MD-
2028, Chișinău, Moldova
+ 373 22 257 825
secretariat@cnas.gov.md

Agenții Servicii Publice
str. Pușkin 42, Chișinău, Moldova
+373 22 25-70-70
asp@asp.gov.md 

Cent ru l  Repub l i c an de 
Diagnosticare Medicală
str. Constantin Vârnav 13, MD-
2025, Chișinău, Moldova
+373 22 888-347
crdm@ms.md 

UNICEF
str. 31 August 1989, 131, 
Chișinău, Moldova
+373 22 220 034 / +373 22 220 
045
chisinau@unicef.org

Compania Naț iona lă de 
Asigurări în Medicină
str. Vlaicu Pârcălab 46, MD-2012, 
Chișinău, Moldova
0 800 99999
secretariat@cnam.gov.md  

Spitalul Internațional „Medpark” 
str. Andrei Doga 24, Chișinău, 
Moldova
+37322 400 040
info@medpark.md 

Centrul de Diagnostic German
Bd. Negruzzi 4/2, MD-2001, 
Moldova
+ 373 22 84 09 00
info@cdg.md 

Măsuri care urmează a fi întreprinse 
înainte de întoarcere

• Documente: solicitarea de 
la autoritățile germane a 
documentelor care ar putea fi 
necesare ulterior.

• Rude: coordonarea întoarcerii cu 
membrii familiei.

• Experiență profesională: solicitarea 
certificatelor de educație/ 
competențe profesionale obținute 
în timpul șederii (dacă există)

• Concluzii medicale: certificat 
medicale corespunzătoare sau 
rețete medicale (dacă există).

• Continuarea călătoriei: Zboruri de 
legătură: dacă trebuie să calatoriți 
dintr-un oraș mic, este posibil ca 
companiile aeriene low-cost să nu 
aibă zboruri de legătură. Călătorie 
cu autobuzul: Zborul către un oraș 
mai mare și luarea unui autobuz ar 
putea fi o soluție ideală. Biletele de 
autobuz pot fi procurate la ghișee 
în majoritatea stațiilor de autobuz, 
precum și online.

Măsuri care urmează a fi întreprinse 
imediat la sosire

• Buletin de identitate: perfectarea 
buletinului de identitate valabil 
poate fi solicitată la Agenția Servicii 
Publice - http://www.asp.gov.md/ 

• Întoarcere: înregistrarea cetățenilor 
moldoveni la careva autorități nu 
este necesară.

• Asistență socială: schemele de 
asigurări de pensii/ pensii ale 
angajaților sunt în general furnizate 
de angajatori. Dacă o persoană deja 
s-a înregistrat, înregistrare repetată 
nu este necesară. Mai multe 
informații cu privire la posibilitatea 
de a transfera prestațiile sociale din 
țările în care ați lucrat în Moldova le 
găsiți aici: http://cnas.md/ 

• Asigurări de sănătate: statutul 
asigurării de sănătate poate fi 
verificat la CNAM aici: http://
v s a . cnam .gov.md /app / ve r i f y /. 
Acoperirea prin asigurarea publică 
de sănătate este obligatorie pentru 
toți cetățenii moldoveni. Dacă 
nu sunteți asigurat, ar trebui să 
procurați o asigurare de la CNAM, 
la birouri centrale sau regionale:  
h t t p : / /w w w. cn am . md / i ndex .
php?page=21. 

• Piața forței de muncă: înregistrarea 
pe site-urile de ocupare a forței 
de muncă/ agențiile locale ale 
forței de muncă. Consultați pagina 
web a Agenției Naționale pentru 
Ocuparea Forței de Muncă pentru 
programele de angajare/ mediere 
existente: https://www.anofm.md/ 
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