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Introducere 
Prezentul studiu constituie o formă de utilizare a instrumentelor de cercetare în 

scopul consultării salariaților din sănătate pe câteva teme specifice. El face parte din 

încercările de a genera mecanisme eficiente de evaluare a impactului politicilor publice de 

către grupuri de beneficiari, recurgând la forme de eșantionare specifice cercetărilor 

sociologice.  

Subiectul acestei investigații îl constituie analiza impactului legii 153/2017 asupra 

intenției de migrație a salariaților din Sănătate, evaluând, în subsidiar, percepția 

respondenților asupra efectelor anticipate ale acestei legi. Cercetarea are la bază un sondaj 

de opinie, datele furnizate de ea trebuind privite sub această rezervă. Atenționăm însă 

asupra faptului că percepția salariaților în acest context este importantă, ea generând partea 

cea mai importantă a realității legii 153/2017, așa cum este ea privită din perspectiva 

angajaților. 

Cercetarea are la bază răspunsurile date de personalul medical din unitățile publice la 

întrebările din chestionarul online,1 fiind astfel centrată pe opiniile acestora și oferind 

posibilitatea de a prospecta câteva variante posibile luate în considerare pentru modificarea 

Legii 153/2017. 

 Chestionarul a inclus și o parte specială, ce vizează evaluarea disponibilității 

salariaților de a participa la proteste, aceasta nefiind însă publică (în funcție de aceste 

informații finanțatorul cercetării, Federația „Solidaritatea Sanitară”, putându-și calibra 

acțiunile). 

Precizări metodologice  

Subiecții cercetării sunt angajații din sectorul sanitar, aparținând categoriilor 

profesionale medicale. 

Pentru a asigura relevanța răspunsurilor raportat la prevederile legale, a fost introdus 

un set de explicații/ informații relevante privitoare la impactul modificărilor legislative 

asupra salarizării.  

Invitația de completare a fost transmisă către 34 000 de lucrători din sectorul sanitar 

din toate regiunile țării, țintiți atât prin intermediul adreselor de e-mail, dar și prin aplicațiile 

specifice dezvoltate în cadrul rețelei de socializare Facebook, iar selecția respondenților a 

fost una aleatorie, în funcție de dorința salariaților de a răspunde invitației de participare la 

cercetare. Aplicarea chestionarelor s-a făcut în perioada 13 – 20 octombrie 2017, din 

numărul total de completări fiind reținute spre prelucrare un număr de 1 300 de 

chestionare.  

Repartiția subiecților pe județe: 

                                                           
1
 http://solidaritatea-

sanitara.ro/platformacercetare/index.php?r=survey%2Findex%2Fsid%2F788172%2Fnewtest%2FY%2Flang%2Fr
o  

http://solidaritatea-sanitara.ro/platformacercetare/index.php?r=survey%2Findex%2Fsid%2F788172%2Fnewtest%2FY%2Flang%2Fro
http://solidaritatea-sanitara.ro/platformacercetare/index.php?r=survey%2Findex%2Fsid%2F788172%2Fnewtest%2FY%2Flang%2Fro
http://solidaritatea-sanitara.ro/platformacercetare/index.php?r=survey%2Findex%2Fsid%2F788172%2Fnewtest%2FY%2Flang%2Fro
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Județul Procent Județul Procent Județul Procent 

București 23,20% Alba 1,60% Caraș-Severin 0,70% 

Iași 9,50% Bacău 1,60% Satu Mare 0,70% 

Cluj 9,20% Vaslui 1,60% Vrancea 0,60% 

Galați 4,80% Botoșani 1,50% Călărași 0,50% 

Timiș 4,60% Ilfov 1,50% Giurgiu 0,50% 

Mureș 4,30% 
Bistrița-
Năsăud 

1,30% Gorj 0,50% 

Constanța 3,60% Neamț 1,30% Harghita 0,50% 

Dolj 3,10% Brăila 1,20% Teleorman 0,50% 

Prahova 2,80% Suceava 1,20% Arad 0,40% 

Brașov 2,50% Buzău 1,10% Olt 0,40% 

Sibiu 2,40% Maramureș 1,10% Sălaj 0,40% 

Bihor 2,20% Dâmbovița 1% Covasna 0,30% 

Hunedoara 1,90% Vâlcea 1% Ialomița 0,30% 

Argeș 1,80% Tulcea 0,80% Mehedinți 0,30% 

 

Analiza datelor obţinute prin intermediul aplicării chestionarelor a fost realizată prin 

intermediul programului IBM SPSS versiunea 20, fiind realizate atât grafice pentru fiecare 

întrebare, cât și corelații semnificative între itemii chestionarului. 

Precizări privind conflictul de interese 

 

Cercetarea s-a desfășurat în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială 

„Solidaritatea” (CCDSS), instituție cu caracter autonom finanțată de Federația 

„Solidaritatea Sanitară” din România. Autorii au calitatea de angajați ai CCDSS/FSSR. 

Pentru a evita în cea mai mare măsură posibilă efectul biasului ideologic finanțarea 

cercetărilor este realizată pe bază de programe multi-anuale, lipsind legătura directă 

dintre rezultatele cercetărilor și nivelul de recompensă. De asemenea, autorii au evitat 

interpretarea analitică a datelor, lăsând la îndemâna cititorilor încercările de a le 

interpreta în mod obiectiv. Abținerea de la interpretare include și concluziile, absența 

acestora, chiar dacă restrânge audiența potențială a acestor informații, lasă posibilitatea 

unor interpretări obiective din partea celor interesați a datelor prezentate. 
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Analiza datelor 
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Ponderea intenției de a pleca: 
- Mai mare la medici decât la asistentele medicale 
- Mai mare la medicii specialiști decât la alte categorii profesionale. Distribuția este de 

natură a indica probleme viitoare. 
 

 

 

 

Medic
primar

Medic
specialist

Medic
rezident

Total
medici Asistente

medicale

62,2 
76,0 

71,4 
69,0 

55,2 

37,8 

24,0 28,6 31,0 
44,8 

Intenția de a pleca pentru a munci într-o altă 
țară  

(procente per categorie) 

DA NU
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2. Ce demersuri ați făcut? 
Dintre răspunsurile oferite de către respondenți, menționăm (răspunsurile complete 

sunt cuprinse în Anexa 1): 
„Realizarea de acte necesare, dosare”, „Trimitere/depunere de CV on-line sau la 

firmele de recrutare”, „Informare on-line”, „Apelarea la rude pentru a aplica în străinătate”, 
„Realizarea certificat de conformitate necesar”, „Învățarea unei limbi străine”, „Participare la 
târguri de job-uri”, „Echivalarea diplomelor deținute pentru UE”. 

 
 
 
 
 

 
3. În ultimele 6 luni ați efectuat demersuri în vederea căutării unui loc de 

muncă în afara țării?  
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Medic
primar

Medic
specialist

Medic
rezident

Total
medici Asistente

medicale

15,2 24,4 38,4 
25,9 

14,1 

84,8 
75,6 

61,6 74,1 85,9 

Demersuri pentru a lucra în altă țară făcute în 
ultimele 6 luni  (procente per specialități) 

DA NU
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4. Ce demersuri ați făcut în ultimele 6 luni? 
Dintre demersurile realizate de către cei care au căutat un loc de muncă în 

străinătate în ultimele 6 luni menționăm informarea, trimiterea de CV-uri direct și prin 
firmele de recrutare, învățarea unei limbi străine sau pregătirea actelor necesare. 

 
 

 
5. Sunteți informat/informată de efectele pe care aplicarea legii nr. 153/2017 

(legea salarizării unitare) le va avea asupra dvs. de la 1 ianuarie 2018? 
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6. Aceste efecte credeți că vor fi: 

Medic primar

Medic specialist

Medic rezident

Total medici

Asistente medicale

77,4 

79,8 

86,9 

81,5 

79,8 

22,6 

20,2 

13,1 

18,5 

20,2 

Nivelul de informare privind efectele legii 
153/2017 (comparativ, în procente pe categorii 

profesionale) 

DA NU
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7. Pe o scară de la 0 la 4 indicați măsura în care  v-ar determina să vă căutați un loc de 
muncă în afara țării următoarele situații (0 corespunde absenței oricărui efect): 

Pozitive 
1% 

Altă variantă 
1% 

Nici pozitive nici 
negative 

2% 

Negative 
96% 

Efectele legii 153/2017 asupra salariaților din 
sănătate considerați că vor fi 

 (doar respondenții care au indicat că sunt informați asupra 

efectelor legii - 81,46% din totalul respondenților) 
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8. Pe o scară de la 0 la 4 indicați măsura în care  v-ar determina colegii dvs. ar fi 
determinați să caute un loc de muncă în afara țării următoarele situații (0 corespunde 
absenței oricărui efect): 
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10 Sunteți membru de sindicat …. 

Datele factuale 
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Concluzii 

62% din personalul medical a declarat că a avut cel puțin odată intenția de a pleca să 

muncească într-o altă țară.  Ponderea intenției generale de a pleca: este mai mare la medici 

decât la asistentele medicale;  este mai mare la medicii specialiști decât la alte categorii 

profesionale. Distribuția este de natură a indica probleme viitoare. 

20% dintre respondenți au făcut demersuri pentru a pleca în ultimele 6 luni (chiar în 
condițiile unei campanii susținute din partea Guvernului de promovare a creșterilor 
salariale).  Distribuția per specialități indică intenția cea mai mare de a pleca pentru medicii 
rezidenți (38,4% dintre ei intenționează au făcut demersuri) urmați de medicii specialiști 
(24,4%). Demersurile sunt: informarea, trimiterea de CV-uri direct și prin firmele de 
recrutare, învățarea unei limbi străine sau pregătirea actelor necesare. 

78% dintre respondenți consideră că efectele legii 153/2017 asupra salariaților din 

sănătate vor fi negative (81,5% dintre respondenți afirmă că sunt informați privind efectele 

legii 153/2017; 96% dintre aceștia consideră că efectele legii asupra salariaților din sănătate 

vor fi negative). 

În privința posibilității ca efectele negative ale legii 153/2017 să determine căutarea 

unui loc de muncă în străinătate distribuția răspunsurilor este următoarea: 

Efectul negativ al legii 153/2017 

Procentul respondenților 
care au indicat intenția 

maximă de a migra pentru 
muncă 

Reducerea veniturilor nete raportat la cele prevăzute de lege 
din cauza transferului contribuțiilor 84,3% 

Scăderea veniturilor sau creșterea lor nesemnificativă 82,8% 

Reducerea/eliminarea sporurilor pentru condițiile de muncă 80,9% 

Eliminarea zilelor de concediu de odihnă suplimentar 78,4% 

Eliminarea limitei minime a tuturor sporurilor 74,1% 

Creșterea timpului de lucru al medicului la 48 ore/săptămână 
obligatorii 74,0% 

Eliminarea tichetelor de masă 61,3% 

 

În funcție de măsura ce determină impactul negativ, respectiv de modul în care fiecare 

dintre ele afectează categoriile medicale din sănătate, reacțiile au amploare diferită, fiind 

indicate analitic în cuprinsul studiului. 
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Anexa 1- Ce demersuri ați realizat în vederea căutării unui loc de muncă în 

străinătate? 
- ... informare , contactat  agentii , invatat la nivel conversational  limba straina 
- acceptarea profesiei in alte tari 
- Acceptari de invitatii prin e-mailuri. 
- Acte , am cautat la firmele de plasare. 
- Acte atestati si cursuri 
- Acte de recunoastere 
- acte facute si trimise,interviu,curs  de limba straina 
- Acte necesare muncii in strainatate 
- Acte trimise 
- Acte, apostile... 
- Actele care trebuie. 
- Actele necesare printr-o firma. 
- Actele pana in momentul plecarii. 
- Actele si am cautat ceva convenabil pt.familia mea. 
- Actele sunt traduse deja in spaniola si mi-am facut si numar de rezidență de Spania 
- Adunat informații despre noul loc de munca 
- Agentie recrutare internationala 
- Am abordat o firma de recrutare personal medical 
- Am accesat site.uri de profil, am contact colegi care deja lucreaza in strainatate. 
- Am ajuns cu actele pana la consulat inclusiv...putin mai lipsea... 
- Am ajuns pana la faza de interviu,dar nu m-am mai putut prezenta,din probleme personale . 
- Am apelat la ajutorul firmelor de recrutare 
- Am apelat la colegii mei care sunt deja plecati in străinătate. 
- Am apelat la firme de recrutareAm studiat ofertele de lucru primite 
- Am apelat la o agentie de recrutare a fortei de munca 
- Am apelat la o firmă 
- Am aplicat cv-ul si am participat la primul interviu cu angajatorul. 
- Am aplicat CV-uri 
- Am aplicat formularul de inscriere 
- Am aplicat la diferite agentii de recrutare 
- Am aplicat la un spital din strainatate 
- Am aplicat pe net 
- Am aplicat pe site-uri de recrutare și am discutat cu recrutori. 
- Am aplicat pentru un post de asistent 
- Am aplicat pentru un post si am si fost la interviu 
- Am aplicat pt job in alte tari. 
- Am aplicat pt joburi inafara tarii 
- Am aplicat pt pentru PIN number am primit actele de completat dar m am oprit aici . 
- Am aplicat pt un interviu 
- am aplicat ptr recunoastere profesionala si inscriere intr-o alta organizatie medicala 
- Am aplucat la o agentie. Fara finalizare 
- Am avut contacte cu spitale din vestul Europei 
- Am avut intentia sa plec in Elvetia(am fost contactata de catre o cunostinta care lucra acolo,spunandu-mi ca cei de 

acolo au nevoie de medici rezidenti). Vroiam sa plec pt ca nu imi mai permiteam chiria si cheltuielile din Cluj cu 
salariul de pe atunci. Alte demersuri nu am acut,pt ca mi-au crescut veniturile si am fost multumita cu asta 

- Am avut interviu pt o clinica in anglia 
- Am avut multi solicitare 
- Am calatorit si cautat de munca in tara respectiva. 
- Am cauta oferte de joburi 
- Am cautat anunturi pe internet 
- AM CAUTAT FIRMA DE SPECIALITATE. 
- Am cautat firme care inlesnesc contracre de munca in alte tari. 
- Am căutat firme care se ocupă cu plasarea forței de muncă in alte țări. 
- Am cautat firme de recrutați, am vizitat acea tara. 
- Am căutat firme pt.intermedieri. 
- am cautat informati pe internet 
- Am cautat informatii deocamdata si stiu ce pasi am de facut in cazul in care ma hotarasc. 
- Am căutat informații pe internet și am trimis actele necesare 
- Am cautat informatii pe net si prieteni ce au plecat dejaAm mers cu burse si proiecte de voluntariat pentru a "face 

cunostinta cu sistemul" si a-mi da seama daca m-as putea adapta 
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- Am cautat informatii pe site si din surse sigure(pers care deja au plecat si lucreaza) 
- Am cautat informatii utile 
- Am cautat informatiinin mediul online si la targurile de joburi medicale. 
- Am cautat job-uri in UE pt specialitatea mea. 
- Am cautat loc de mica in italia 
- Am cautat loc de munca la un spital din Franta -se gaseste oricand pe specializarea mea 
- am cautat locuri de munca disponibile in baza de date internationale 
- Am cautat locuri de munca in strainatate pe internet 
- Am cautat locuri de munca pe site-urile de specialitate 
- Am cautat mai multe detalii 
- Am căutat o firma de recrutare 
- Am cautat oferte  pe net 
- Am cautat oferte de locuri de munca pe internet 
- Am cautat oferte de munca 
- Am cautat oferte de munca la firmele de recrutare 
- Am cautat oferte de munca pe internet 
- Am căutat oferte mai bune. 
- am cautat oferte pe net 
- Am căutat oferte pe site-uri cu oferte de munca din Franța/Germania/AngliaAm început sa studiez limba germana 

si franceza 
- Am cautat oferte si informatii 
- Am căutat oferte si submis cv 
- am cautat online 
- Am cautat optiuni pentru rezidentiat in afara tarii. 
- Am cautat pe internet oferte 
- Am căutat pe internet oferte de muncă 
- Am cautat pe internet si am vorbit cu diverse firme specializate in recrutare personal medical in UE si nu numai. 
- Am cautat pe site-iti. 
- Am cautat pe sit-uri, mi-a venit si contractul pt al semna,dar s-a cerut multi bani de care nu am dispus atunci. 
- Am cautat prin diverse 
- Am căutat sa plec in Irlanda deoarece acolo sunt mai bine plătit pentru munca pe care o fac 
- Am căutat un contract avantajos intr o clinica din Austria 
- Am căutat unformatii 
- am cautata si am obtinut accept intr un spital de langa Paris 
- Am cerut informatii despre intocmirea actele direct de afara. 
- am citit anunturile 
- am colaborat cu firma pentru oferte de munca pt medici 
- am colaborat cu firme specializate in intermediere de contracte; m-am interesat de cadrul legislativ in domeniul 

medical din diverse state 
- Am comandat certificatul de conformitate 
- Am completat documente pentru dosar 
- Am completat dosarul necesar 
- Am completat formulare de Cv pe net. 
- Am consultat ofertele agențiilor specializate și primesc informări săptămânale, de două ori pe an sunt sunat 

pentru prezentarea unei oferte personalizate. 
- am consultat ofertele de pe site ejobs 
- am contact o firma specializata... 
- Am contactat  recrutori cunoscuti la targurile de locuri de munca 
- Am contactat  spitale din alte tari UE 
- Am contactat agentie din Anglia, dar nu am mers pina la capat deoarece am familie in tara, copil si nu am vrut sa 

ma despart de ei. 
- Am contactat agentii pentru recrutare medici 
- Am contactat agentii specializate 
- Am contactat asistenți medical din alta tara si am fost pe perioadă de concediu la suplinire cat si ea era in 

concediu pentru a face bani... În rest nu e greu să ajungem acolo... Dar chiar se vrea un sistem medical cu asistenti 
debutanți care după un timp să 

- Am contactat companii specializate. 
- Am contactat diverse agentii de recrutare 
- Am contactat firma de recrutare personal medical pentru a lucra in afara tarii. 
- Am contactat firme de recrutare europene și am deja câteva propuneri și oferte 
- Am contactat firme de recrutare pentru a vedea ce posturi ar avea disponibile. 
- Am contactat firme de recrutare personal medical 
- Am contactat firmele ce se ocupa cu plasarea fortei de munca in afara tarii. 
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- Am contactat o Agentie de recrutare 
- Am contactat o agentie de recrutare; am solicitat certificatul de conformitate pentru recunoasterea studiilor 

medicale. 
- Am contactat o firma privata care intermedia contracte de munca in UK 
- am contactat un angajator 
- Am contactat, prin intermediul rudelor, alti români integrați în sistemul de sănătate grec. 
- Am dat curs invitatiilor firmelor de recrutare 
- Am dat datele unor firme din Franța care îmi trimit propuneri de lucru 
- Am dat examen în tara respectiva și am obținut recunoașterea diplomei și a calificării din țară. Am urmat înainte 

de toate cursuri pentru învățarea limbii respective , dar și tot felul de hârtii necesare dosarului. 
- Am dat examen pentru Emiratele Arabe,insă intre timp a facut accident rutier sora mea si am renunțat la plecare. 
- Am dat interviuri online 
- Am deja actele legale pentru a putea lucra ca și asistenta medicala în uk 
- Am deja liberă practica in alpes maritimes in Franța 
- Am depus actele dar apoi am renunțat. 
- Am depus actele la spitale 
- am depus actele pentru certificatul de conformitate 
- Am depus C V 
- Am depus CV la firme de recrutare 
- Am depus CV la firmele de recrutare asistenti medicali. 
- Am depus cv la o agentie (ejobs) 
- Am depus CV online și am contactat firme de recrutare. În prezent am demarat procedurile de înscriere în General 

Medical Council UK. Aștept confirmarea și.....urmeaza migrarea. 
- Am depus CV si am fost la interviu 
- Am depus CV ul la o firma de recrutare 
- Am depus cv-ul la mai multe spitale 
- Am depus cv-uri la mai multe centre medicale din Franta si am fost si acceptata. 
- Am depus CV-uri, am primit si oferte, dar am renuntat pt ca am un copil acum. 
- Am depus cv-URI,am vorbit la diverse firme de recrutare,m-am înscris in bazele de date ale diverselor tari! 
- Am discutat cu alti colegi ce lucreaza in strainatate. 
- am discutat cu firme de recrutare 
- Am dosarul pregatit pentru inscriere in Irish Medical Council. Necesita traducere si legalizare. 
- Am făcut actele 
- Am facut cerere pentru certificatul de conformitate sa-l am in caz de ma hotarasc. Ca de gasit loc de munca e mai 

usor in strainatate. 
- Am facut curs de limba germana 
- Am facut cursuri  Si am aplicat pt un job 
- Am făcut cursuri de limba. 
- Am facut stagii in Europa in acest sens 
- Am facut toate demersurile necesare si am obtinut dreptul de libera practica in Suedia. 
- am facut un stagiu de 1.5 ani in irlanda.am contactat prieteni din franta pentru informatii 
- Am facut un stagiu de 6 luni pt a testa sistemul străin si modalitatea de acomodare 
- Am fost căutată de firma de plasament personal sanitar!!!! 
- Am fost contactat fe angajatori 
- Am fost deja 6 luni ca medic specialist în Franța și pe urmă am primit nenumărate oferte de munca în străinătate 
- Am fost deja in Germania cu contract de munca ca si as medical dar m_am intors acasa in 2014. 
- Am fost deja odata in Anglia 
- am fost deja plecata 
- Am fost in alta tara la munca 
- Am fost in vizita la spitale din alte tari 
- Am fost interesată sa muncesc in Italia . O colega a plecat si e plătită ffforte bine , dar problema e ca nu are 

familia lângă ea . 
- Am fost la cateva interviuri 
- am fost la diferite interviuri 
- Am fost la interviu cu angajatorul,am trecut dar nu am plecat....copilul avea nevoie de mine...a plecat sotul. 
- am fost la interviu in Suedia unde am si fost acceptata 
- Am fost la interviu. 
- am fost la lucru in uk 
- am fost la o intalnire pentru Franta 
- am fost la targul de job-uri si m-am inscris pe lista unor societati de recrutare 
- Am fost la un interviu in Marea Britanie 
- Am fost plecat 2 ani 
- Am fost plecat din tara 12 ani 
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- Am fost plecat o perioada de 4 ani,4 luni. 
- Am fost plecata 1 an in Italia 
- Am fost plecata aproape 2 ani; datorita unor probleme de familie a trebuit sa ma intorc. 
- Am fost plecată în altă țară 
- Am fost plecata in timpul rezidentiatului din tara, si tin legatura cu diferite firme de plasament din strainatate 
- Am fost plecata pe timpul rezidentiatului. 
- Am fost plecata si probabil o sa se mai intample. 
- Am fost plecata. 
- am fost si aveam posibilitatea sa raman 
- am gasit in Spania , ingrijire batrani la domiciliu 
- Am gasit postul dar nu am primit viza... 
- Am inceout sa iau cursuri pt a invata o noua limba straina. 
- Am inceput cursuri de limba 
- Am inceput cursuri de limba germana 
- Am inceput sa invat limba 
- Am inceput sa invat limba germana si sa ma interesez legat de demersurile necesare. 
- Am inceput sa invat limba respectiva si m-am interesat de ce acte as avea nevoie. 
- Am inceput sa invat limba straina a tarii in care intentionez sa plec , si totodata am cautat companii de 

consultanta care ma pot indruma in acest sens 
- Am inceput sa invat o limba straina pentru a fii acceptata. 
- Am inceput sa traduc actele 
- Am întrebat cunoștințe care deja lucrează afară dacă nu mă pot ajuta și pe mine 
- Am introdus CV la câteva firme. 
- am invatat Germana 
- am invatat limba germana 
- Am învățat limba germana la nivel academic B2 
- Am învățat limba până la nivel b1, fiind cerut nivel b2 
- Am invatat limba pentru tara respectiva 
- Am învățat o limbă strãinã 
- Am învățat o limba straina noua pentru mine , cu intenția de a pleca 
- Am luat certificatul de la Ministerul sănătății 
- Am luat legatura cu agentie care se ocupa cu angsjarea medicilor in strainatate 
- Am luat legătura cu angajatorul din țara respectiva (Irlanda de Nord) 
- Am luat legatura cu colegii angajati in alte tari 
- Am luat legătura cu colegii care lucrează în străinătate ptr un eventual transfer. 
- Am luat legătura cu colegii care sunt deja plecați. 
- Am luat legatura cu firma de recrutare 
- Am luat legatura cu firme specializate in recrutare personal medical. 
- Am luat legătura cu mai multe companii de recrutare + GMC 
- Am luat legatura cu o firma de recrutare, mi am luat apoi 1 an concediu fara plata si am plecat! 
- Am luat legatura cu o firma de recrutare, mi-au gasit un post care mi se potrivea. Am renuntat la plecare avand o 

problema in familie care coincidea cu data plecarii. 
- Am luat legătura cu o firma de recrutare. 
- Am luat ore de limba straina, in particular, in vederea obtinerii atestatului. 
- Am luat recunoașterea NMC și am si lucrat în UK 
- Am lucrat 
- Am lucrat  si am vazut conditiile in care se lucrează  acolo. 
- Am lucrat 1.5 ani jn strainatate si m am intors sa mi termjn formarea 
- Am lucrat 16 luni in Franta 
- Am lucrat 2 ani in străinătate 
- am lucrat afara 13 ani 
- Am lucrat cu contract de munca 
- Am lucrat deja afara 
- Am lucrat in domeniu in Italia. 
- Am lucrat in Franta 6 luni. 
- Am lucrat in Germania 2000-2002 
- am lucrat in strainatate 
- Am lucrat în străinătate și am făcut greșeală sa mă întorc sperând o îmbunătățire în sistemul  sanitar 
- Am lucrat la Milano timp de aproape 8 ani ca asistent medical in camera de garda a Spitalului General de Zona 

"San Giuseppe" Multimedica. 
- Am lucrat o luna. 
- Am lucrat o perioada in afara tarii 
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- Am lucrat pana acum 2 ani in Italia si acum ma gândesc foarte serios sa ma plec definitiv din România împreuna 
cu familia! 

- Am lucrat pentru o vreme ca asistent medical in UK. 
- am lucrat timp de un an in afara tarii 
- Am lucrat un an in Franta 
- Am mers la interviuri. Am obtinut certificare IELTS. 
- Am mers la targ de joburi medicale 
- Am mers la targul ,, carierelor in alb" si am aplicat Cv-ul 
- Am mers la târguri de joburi medicale. 
- Am migrat deja in Italia din vauza salariilor de mizerie de la noi."Traiasca comunistii " !!! 
- Am muncit 8 ani de zile in Franta dar acum am pteferat sa stau in tara din cauza copiilor! 
- am obtinut certificare internationala pentru o specialitate ce nu exista in tara - IBCLC 
- Am obtinut certificatul de conformitate de la MS. Am avut inregistrare la GMC - UKAm luat legatura cu o 

companie de angajare din UK. 
- Am obtinut certificatul de conformitate. Am luat legatura cu agentii de recrutare. 
- AM OBTINUT DE LA MS CERTIFICATE NECESARE ECHIVALARII SUDIILOR IN UE 
- Am obținut Delf B2, am aflat pe ce site caut posturi,  m-am interesat la colegii care deja au fost, am obținut 

certificat de autenticitate. 
- am obtinut dreptul de a practica specialitatea in Spania 
- Am obtinut dreptul de a profesa ca asistent medical. 
- Am obținut PIN-ul pentru a putea lucra în Marea Britanie. 
- Am obtinut precontractul 
- Am obținut toate actele necesare pt emigrare 
- am participat la mai multe expozitii de job-uri, dar nu s-a finalizat nimic 
- Am participat la targul de joburi pentru Germania si m-am înscris complectand un precontract de munca. 
- Am participat la targuri de job 
- Am participat la târguri de joburi pentru personalul din sistemul medical. 
- am participat la targuri de joburi si am cautat pe internet 
- am participat la targuri de job-uri, am luat legatura cu firme de recrutare; am fost inscris in GMC (General Medical 

Council, Marea Britanie). 
- Am participat la Târguri de locuri de munca 
- Am participat la targuri de locuri de munca medicale. Am corespondat cu colegiulmedicilor din franta. 
- Am participat la targuri de recrutate a personalului medical. 
- Am participat la un targ de joburi si am intocmit dosarul recomandat de ei 
- Am pichetat ministerele sanatatii muncii , miting la guvern 
- Am plecat cu o bursa erasmus. 
- Am plecat din țară ca medic rezident 
- Am plecat in strainatate prin contract de munca. 
- Am plecat in uk 
- Am plecat pentru un stagiu de 6 luni in Franta 
- Am plecat si m-am intors. 
- Am plecat, mai mult de un an! 
- Am primit multe oferte de a pleca dar le-am refuzat. 
- Am primit PRN de la NMC Anglia 
- Am procurat toate actele necesare, am contactat o firma de recrutare si am discutat personal cu un reprezentant. 
- Am promovat testul de limba IELTS si am participat la interviuri pentru un job in afara tari. 
- Am pus CV în anglia 
- am refuzat oferta din motive familiare 
- Am reusit sa obtin Recomandare din partea MS. Am obtinut atestatul de limba nivelul B2. Am tradus toate 

documentele in limba de circulatie europeana inclusiv ale familiei. 
- Am scos certificatul de conformitate 
- Am și fost plecata 
- Am si lucrat 6 luni in Germania. 
- Am si lucrat acolo 4 ani. In loc de rezident de ortopedie 
- Am si plecay 
- Am solicitat oferte prin firme de recrutare 
- Am solicitat oferte. 
- Am stidiat piata locurilor de muncaMi-am pregatit toate actele 
- Am studiat cu atentie ofertele primite 
- Am studiat ofertele de muncă primite pe mail de la diferite firme de recrutare. 
- am sunat o firma din afara 
- Am sustinut interviuri 
- Am susținut un interviu 



29 
 

- Am tradus actele în limba engleza 
- Am tradus actele, am obtinut libera practică in tara respectivă.Urmeaza sa semnez contractul de muncă. 
- am transmis intenția mea către firme de recrutare în domeniu 
- Am trimis Curiculum vitae, Copii după diplome,  am fost și la București,  sa  aducă de ce nu primeam un raspuns: 

am  heltuit bani și nervi, degeaba; asta era în 1996. AAm renunțat. 
- Am trimis cv + scrisoare de intentie 
- Am trimis CV la agentii de recrutare si am incercat sa mi fac NMC. 
- Am trimis cv la ejobs. 
- Am trimis CV la firme de recrutare 
- am trimis cv online la site- uri de recrutare, am sustinut interviuri 
- Am trimis CV -uri în Irlanda. 
- Am trimis cv. 
- Am trimis cv.am participat la targuri de joburi in domeniul medical 
- Am trimis CV-ul la spitale din Franta 
- Am trimis cv-uri pe site-urile cu oferte de muncă în străinătate. 
- Am trimis cv-urile si scrisoarea de intentie sefilor de sectie 
- Am trimis diploma de postliceal sanitar obtinuta in anii 96  dar din 2009 nu a mai avut valoare ,a iesit cu denegare 

,voiau colegiul de 4 ani in cadrul unei universitati ! 
- Am trimis mail si cv-uri la clinicile dinafara 
- Am trimis mail-uri si cv-uri firmelor de recrutare. 
- Am trimis o solicitare 
- Am trimis toate actele , am ales specialitatea si-n final am sperat ca-n Romania... 
- Am urmarit anunturile despre locurile de munca din strainatate 
- Am urmarit anunturile disponibile si am participat la targurile de joburi 
- Am urmarit oferte le de la firmele de recrutare, pe care le primesc pe email. 
- Am vazut ce conditii si ce acte sunt necesare. 
- Am vizitat cateva clinici din strainatate pt a vedea sistenul lor de sanatate. 
- Am vorbit cu angajatorii , am fost programata la interviu si am demarat complectarea dosarului. 
- Am vorbit cu colegi plecati deja 
- Am vorbit cu colegii care sunt deja plecați,am legalizat unele acte,am făcut cursul de revalorizare...cam atât ca s-

au mărit salariile. 
- am vorbit cu colegii mei care sunt plecati care sunt conditiile de lucru,salarizarea in spitalele din tari ca 

germania,anglia,irlanda,belgia,franta. 
- Am vorbit cu diferite firme ce oferă locuri de munca 
- Am vorbit cu diferite firme de recrutari din Anglia sau Germania 
- Am vorbit cu firmele de recrutare 
- Am vorbit cu niste cunostinte care lucreaza in afara tarii tot ca si asistenți medicali 
- Am vorbit intr-un centru din strainatate 
- Am vorbit si am cautat deja un post afara 
- Angajat firma de recrutare 
- Aplicat CV pe diverse site-uri 
- aplicatie NMC 
- Aplicatii pe net la oferte 
- Aplicatii pe sit-uri de specialitate. 
- Aproape tot 
- APROFUNDAREA UNEI LIMBI STRAINE DE CIRCULATIE INTERNATIONALA 
- Atestat de limba 
- Avansate cu învățarea limbii 
- Best jobs in strainatate 
- călătorii de informare 
- caut loc de munca 
- Caut oferte 
- cautare de joburi la firme specializate pentru recrutare 
- Cautare de oferte de munca 
- Căutare de posturi disponibile ! 
- Căutare loc de munca 
- cautare loc munca conform specialitatii ...interviuri...aplicare dosar 
- Cautare pe e-jobs. 
- Cautare site-uri joburi 
- cautarea altor optiuni 
- Cautat job-uri pe site-uri 
- Căutat pe internet si obținut certificatul de 
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- Cautat site -uri ale companiilor care se ocupă cu oferte de munca pt medici in strainatate; am luat legatura cu 
medici romani care muncesc in strainatate 

- Cerere la ministerul sănătății , atestatul de libera practica , e5c 
- Cereri de imigrare 
- Cerificat conformitate diplomeStudierea limbii 
- Certificat ,interviu etc apoi m-am .razgandit . 
- CERTIFICAT CONFORMITATE 
- Certificat conformitate,am trimis cv la spitale din afara tarii 
- Certificat de conformitate 
- certificat de conformitate de medic specialist 
- Certificat de conformitate, învățat limba 
- Certificat de conformitateInterviu 
- Certificat de echivalareAm fost contactat de angajatori din strainatate 
- certificat limba straina 
- Certificatul de conformitate 
- Certificatul de conformitate si contacte cu agenții de recrutare. 
- Certificatul de conformitate și diploma de limba 
- Chiar am locuit in Danemarca 5 ani 
- Chiar am plecat 
- Comunicat cu profesori din alte tari 
- Concediu fara plata 
- Consultre site-uri targuri de specialitate. 
- Cont Linkedin, contactare firme de recrutare 
- Contact cu firme de recrutare 
- Contact firma de recrutare 
- contactare clinici de profil din afara tarii 
- Contactare firme de recrutare 
- Contactat de firme de recrutare 
- Contactat firma de recrutare. 
- contactul direct al unor spitale si agentii specializate 
- Copii legalizate după acte. 
- cos certificat de conformitate 
- Culegere de informatii specifice 
- CURS DE LIMBA GERMANA 
- Cursuri de la engleza, aplica t pt joburi 
- Cursuri de limba germana 
- Cursuri de limba si acte trimise in germania 
- Cursuri de limba, CV-uri trimise 
- Cursuri de limba, interviu online. 
- Cursuri de limba, voluntariat in strainatate pe perioade scurte. 
- cursuri de limba,am contactat o firma pt a-mi gasi contract de munca 
- Cursuri de limbi straine 
- cursuri de limbi strainecontactarea unor unitati medicale din strainatate 
- Cursuri de perfecționare a limbii straine 
- Cursuri limba straina, informare in privinta unor spitale 
- Cursuri limbi straine 
- Cursuri recunoastere diploma interviu 
- CV-uri  si interviuri 
- CV-uri , scrisori de intenție , colaborare cu firme de recrutare medici 
- Deja lucrez si acoli 
- demersuri pentru obtinerea certificatului de limba straina 
- demersuri pentru obtinerea necesarului de acte in vederea obtinerii dreptului de a lucrative in UE 
- Deocamdată discuții , tatonări , vizite . 
- Deocamdata doar m-am gandit si am discutat cu colrgii plecati 
- Deocamdată nimic concret 
- Deocamdată nu am făcut demersuri ,dar daca  salariul va scădea voi căuta soluții . 
- Deocamdată nu am făcut.. 
- Depunere acte 
- Depunere cv 
- Depunere CV, interviu 
- depunere de acte cu scrisoare de intentie 
- Depunere documentatie pentru obtinerea recunoasterii 
- Depus CV agenție recrutare 
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- Depus CV-uri, vorbit cu recruteri. 
- discutat cu alti colegi plecati, informat despre demersuri, acte necesare 
- discutii 
- discutii cu fosti colegi care deja au plecat, informatii de pe internet 
- discutii cu spitale 
- Doar am cautat optiuni 
- Doar am căutat, nimic concret. 
- Doar m am interesat 
- Doar m.am informat 
- Doar m-am documentat. 
- Doar m-am informat asupra demersurilor ce trebuie facute in privinta obținerii documentelor necesare. 
- Doar m-am informat prin cunoscuti 
- Doar m-am interesat la alți prieteni plecați in strainatate. 
- Doar m-am interesat.. 
- Doar obtinerea de date informative 
- Dobandire competente lingvistice, cautare acte necesare, obtinere certificat de conformitate 
- Documentare 
- documentare online, intocmire documente necesare, participare  la targuri de joburi 
- documentare pe internet 
- Documentare pt. conditiile de indeplinit in diverse tari din EU si SUA. 
- documentat situatia posturilor medicale in alte tari, conditiile de viata, parerile altora 
- documentatie, interviuri luate 
- Documente necesare 
- Documentele necesare pentru a putea profesa in alta tara. 
- Dosar 
- Dosar emigrare Canada 
- Dosar inaintat firmei de intermedieri 
- Echivalare a specialității de la minister pt UECV pe site specializat de joburi medicale 
- echivalare acte; contactare firma de intermediere 
- echivalare studii 
- Echivalarea diplomei de medic in Uniunea EUropeana 
- Echivalarea diplomei de studii;cautarea unui loc de munca. 
- Echivalarea diplomelor 
- EJobs. 
- eliberare certificat de libera practica 
- Emailuri la spitalele din alta tara. 
- Erasmus, practica de vara, certificate de limba 
- Examen de limba 
- Fara demersuri 
- finantare prin burse si am reusit 
- firma de recrutare si online 
- Firma de Recrutare, Interviuri in strainatate, Munca in strainatate 
- firme de recrutare 
- firme de recrutare, invatarea unei limbi straine 
- imterviu 
- In ultima perioada nu am facut demersuri. 
- Inca in stadiu de a ma gandi daca sa plec sau nu. Decizia sepinde in ce directie o va lua sistemul sanitar din Ro in 

urmatorii 2 ani. 
- Inca nu am facut demersuri dar ma gândesc serios la acest lucru. 
- Inca nu am facut demersuri doar intentionam 
- Încă nu am făcut pasul. 
- Informale 
- Informare 
- Informare pe Internet 
- Informare pt ca deocamdata sunt doar rezident si as dori sa plec in calitate de specialist. 
- Informare, 
- Informare, cautare site-uri care sa inlesneasca  gasirea ubui job afara 
- Informarea unor rude aflate deja in straiatate despre intentia mea si despre posibilitatea  cautari  unui loc de 

munca! 
- informatii 
- informatii culese despre conditiile de munca si salarii 
- informatii generale,comunicarea cu colegele plecate sa lucreze in strainatate. 
- informatii pe internet 
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- inregistrarea pe siteuri de specialitate 
- Inscriere 
- Inscriere best jobs... pt oferte munca 
- Inscriere in baza de date agentie de recrutare 
- Înscriere în IMC, GMC. 
- Inscriere in Irish Medical Council, trimiterea cv-ului la firme de recrutare. 
- inscriere la agentii de recrutare, interviu telefonic, 
- Inscriere la firmele de recrutari 
- Înscriere pe site-uri specializate in găsirea de Joburi in străinătate 
- Înscrierea în baze de date ale firmelor de recrutare, interviuri 
- Inscrierea in colegiul medicilor in alte 3 tari UE 
- Inscrierea la agentii de recrutare 
- Inscrierea la cursuri de libi straine de specialitate. 
- Întâlnire recrutori Târguri cariere 
- inteeviu telefonic cu firma de recrutare 
- intelegerea sistemului (la fata locului); cautari; comparatii 
- Intenționez sa fac demersuri in acest scop in urma ultimelor măsuri luate de guvern ( eliminarea tichetelor de 

masă. Eliminarea sporurilor etc) 
- Interesare 
- Internet, contact, dosar de interviu 
- Internetul 
- Interviu 
- Interviu , certificat de conformitate 
- interviu si la munca! 
- Interviu, invat limba straina 
- Interviuri cu recrutori 
- Interviuri on-line, obtinere pin UK,informare la agentii de locuri de munca pentru Italia 
- interviuri, am obtinut 2 contracte 
- Interviuri. Scrisori de intentie 
- intrebat colegii / cunostintele care deja lucreaza in strainatate 
- Întrebat prieteni..cunostinte...cautat pe net ! 
- Invat intensiv o umba straina 
- Invat limba tarii respective 
- Invat o limba straina si caut o tara  in Europa care sa-mi satisfaca cererile. 
- Învăț o limbă străină. 
- Invatarea limbii, echivalarea actelor. 
- Invatarea unei limbi straine. Actualizare cv 
- Învățat limba, cercetari despre sistem. 
- Învățat limba,diploma de limbă, aplicat pentru dreptul de a practica in tara de destinație. 
- invatat limbi straine 
- Legalizarea actelor pentru a lucra in Italia 
- Legalizarea actelor si traducerea lor din romana in enghleza. 
- Legalizarea actelorTraducerea lorCursuri de lb engleza 
- Legalizarea documentelor 
- Legalizări acte. 
- lucrez deja 
- Lucrez deja in strainatate. Am demisionat din sistemul romanesc in urma cu 6 ani.Dupa majorarile salariale ma 

gandeam serios sa revin in tara,acum insa ma mai gandesc! 
- M am apucat de invatat engleza si franceza 
- M am informat cu privire la recunoașterea diplomei, ce specialități medicale sunt căutate, cum se lucrează,  cum 

sunt acceptați romanii. 
- M am informat pe site-urile de recrutare . 
- M am interesat , m am incris la firme de recrutare 
- m am interesat la centrele de recutare 
- M am interesat la colege deja plecate 
- M.am interesat 
- Ma angajez in luna Decembrie in Germania 
- ma pregatesc continuu pentru o cariera de succes aici, sau in strainatate 
- Mai multe interviuri legate de viitoarele locuri de muncă. 
- M-am documentat 
- M-am documentat in privinta pasilor pt obtinerea locului de munca. 
- M-am documentat online despre posibilitatile de a pleca din tara 
- M-am informat 
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- M-am informat  ce posibilitati am. 
- M-am informat asupra ofertelor de munca din strainatate. 
- M-am informat asupra ofertelor de munca in Franta 
- M-am informat despre o eventuala schimbare a lovului de munca pt străinătate. 
- M-am informat online 
- M-am informat online 
- M-am informat pe internet și de la colegii plecati 
- M-am informat, am discutat cu colegi care lucreaza acolo. Mi-am scos certificatul de conformitate al studiilor 

medicale ptr, Uniunea Europeana si mai astept sa vad evolutia lucrurilor in lumea medicala. Deocamdata... 
- M-am informat. Am pregătit o parte din actele necesare. 
- M-am inregistrat in colgiul medicilor in UK, Suedia si Franta. Am invatat limba franceza si putina suedeza 
- M-am înscris la loteria vizelor 
- m-am inscris la un concurs pt a ocupa un post in afara tari 
- m-am inscris pe siteuri de cautare job 
- M-am inscris pe site-urile unor agentii de recrutare, multe ma tot apeleaza telefonic sau trimit e-mail-uri. 
- M-am înscris și încă primesc oferte de la o firma de recrutare din Franța.am avut multe propuneri din Anglia și am 

și acum pt Franța.din păcate am niște probleme personale dar tot sper sa plec. 
- M-am interesat ce acte sunt necesare 
- M-am interesat ce acte sunt necesare,costurile. 
- M-am interesat cu privire la actele necesare pentru a lucra in alte state. 
- M-am interesat de actele necesare 
- M-am interesat de cerintele posturilor conform specialitatii pe care o detin. 
- M-am interesat de cerințele unui loc de munca peste granița. 
- M-am interesat de conditiile de lucru, cerinte, remunerare. 
- M-am interesat de condițiile de muncă și de criteriile de eligibilitate pentru a obtine un post in diferite țări membre 

UE 
- M-am interesat de la colegi deja plecati, de locurile vacante de medic rezident in spitale in afara tarii. 
- M-am interesat de locuri de munca, conditii de munca, sistemul de acolo etc. Nimic foarte concret insa sau 

planificat 
- m-am interesat de oferte + legislație 
- M-am interesat de optiunile pe care le-as avea   privind schimbarea locului de munca in alta tara. 
- M-am interesat de posibilitățile oferite de diferite tari si cerințelor angajatorilor. 
- M-am interesat despre actele necesare. 
- M-am interesat dupa loc de munca in strainatate. 
- M-am interesat in alt stat de locuri de munca. 
- M-am interesat la  cateva firme care recrutau asistenti medicali pentru Anglia si Germania si de condiitile pe care 

trebui sa le indeplinesti 
- M-am interesat la ceilalti colegi plecati in afara tarii. 
- M-am interesat la colegii plecați! 
- M-am interesat la diferite firme de recrutare 
- m-am interesat la un spital din Unagaria.Am completat chestionare pentru Anglia. 
- M-am interesat pe mai multe site uri după diferite oportunităti de angajare în alte țări. Au fost vizate țări din 

Europa şi anume Anglia, Germania, Suedia. 
- M-am interesat și am început sa învăț limba 
- M-am interesat și am trimis e-mailuri 
- M-am interest de overt de munca in mediul online pe site-uri de specializzate 
- m-am oprit din cauza varstei 
- M-am uitat pe internet in căutarea altui loc de munca in străinătate. 
- Meditatii limba straina, interviu 
- mers la targ de joburi careers in white 
- Mi am cautat joburi in alte tari dar faptul ca nu am avut suficiente ore de studiu,eu fiind asistent de laborator,am 

renunțat 
- Mi— am tradus toate actele si le—am apostilat 
- Mi-am cautat pe internet 
- mi-am depus CV ul la firme de recrutare ,am mers la tirguri de job-uri 
- Mi-am echivalat diploma, sunt in baza de date a mai multor companii de recrutare a personalului medical. 
- Mi-am echivalat studiile 
- MI-AM FACUT DOSARUL, DAR PROBLEMELE FAMILIALE APARUTE M-AU FACUT SA ABANDONEZ IDEEA DE APLECA 

IN ALTA TARA 
- Mi-am legalizat actele pt.Italia 
- Momentan nu am facut demersuri,insa ma gandesc serios la a pleca din tara data fiind viata in cadrul spitalelor si 

nu doar spitalele cat si faptul ca nu suntem stimulați in a lucra in aceste spital care si asa ne fac viata un chin,când 
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intri în  spital zici ca intri intr-un scenariu de groaza!unde nu doar lipsurile spitalicești sunt problema ci si mediu in 
care suntem tratați de pacienții care au moralul la paman dupa 7 ore de asteptare... 

- Momentan nu pot pleca din tara 
- Momentan pentru stagii de perfecționare 
- Nici unul,  inca iau in calcul această posibilitate 
- Nu am apelat decat la rude, dar rezultatl este negariv, inca sunt in sistemul sanitar si inca lucrez. 
- Nu am facut nici un demers in aceasta privinta deoarece inca nu imi vine sa cred ca este adevarat ceea ce se 

intampla.In loc sa ne faca ca ramanem in tara ei incerca cu toate aceste masuri sa ne dea afara din propria 
noastra tara!!!! 

- Nu am facut nici un demers,m-a retinut faptul ca aveam copil mic. 
- Nu am făcut, deoarece nu am putut să mă despart de familie. 
- parte din acte, dar am renuntat din cauza copiilor. 
- Obținere certificat conformitate 
- Obținere certificat de conformitate 
- Obtinerea Certificatului de conformitate 
- Obținerea certificatului de conformitate Înscriere în colegiul medicilor din străinătate 
- Obtinerea certificatului de conformitate...inca valabil:) 
- Obținerea tuturor documentelor necesare certificat de conformitate etc Contactarea de agenții de had hunting 
- pai mi-am recunoscut actele , am luat viza , este vorba de 2006 , Italia 
- Pana acum nu aveam vechimea necesara. 
- Până la obținerea autorizației de liberă practică în țara respectivă 
- Participare la interviu 
- participare la interviu pentru angajare in  Anglia in anul1999, dar ulterior s-a schimbat locatia din Anglia in Irlanda 

si am renuntat 
- Participare pentru informare la targul de joburi 
- Participarea la interviuri pentru munca in afara tarii. 
- Participarea la târguri de job uri pentru Europa 
- Participari la targuri de job, examen de competente lingvustica, etc 
- Pe timpul facultatii inca speram ca voi lucra in Romania 
- Pregătire limba germană 
- Pregatire pt limba strainaContact online cu spitale si colegi din tara vizata. 
- Primesc invitații de a lucra in diferite clinici din Franța 
- Prin rudele mele care sunt stabilite în strainatate 
- Prospectari 
- Ptr ca unde lucrez salariul este mic am trimis actele către o clinica din Germania.Copilul m a întors din drum.Daca 

mi am cerut dreptul mi au zis șefii ca sunt 10 la poartă si așteaptă sa mi ia locul. 
- relationare pe linkedin cu consultantii firmelor de recrutare medici 
- Research oportunitati/cerinte/modalitati etc. 
- Rezolvarea actelor pt o slujbă în străinătate 
- Sa iau legatura cu ceilalți colegi plecați pentru ceea ce imi trebuie sa ma pot pregati. 
- Scos certificat de conformitate 
- Site-uri dedicate locurilor de munca. 
- Soar m-am bandit la aceasta pisibilitate. 
- Solicitare certificat de conformitate 
- Sondaj piata muncii online si firme de recrutare. 
- Stagii in strainatate 
- Studiarea pietei si contactarea agentiilor 
- Studierea ofertelor de munca 
- studii limba germana/engleza 
- studiu de piata 
- Sunt deja angajat in sistemul public britanic de sănătate NHS 
- Sunt in evidenta firmelor de recrutare 
- Sunt inregistrat la colegiul as. medicali din Anglia 
- Sunt inscris in IMC si GMC 
- Sunt înscrisă pe site-uri care recrutează medici 
- Sunt plecata din iulie 2017 
- Sunt racolată de o firmă din Franța 
- Târg de job uri 
- Târguri de muncă medicale, înscrierea în baza de date a unor firme de recrutare. 
- targuri de recrutare; internship in strainatate 
- Test de limba engleza ielts pentru înscrierea în GMC 
- Tin legatura cu colegele deja plecate 
- Toate actele necesare plecarii 
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- toate actele traduse si legalizate 
- Toate demersurile necesare în țară cât și demersurile preliminare în altă țară 
- Toate demersurile necesare pentru a incepe munca, razgandit in ultimul moment. 
- Toate demersurile, chiar am obținut certificatul de libera practica in UK ( GMS) 
- Toate. Inclusiv interviurile 
- Toate.completeAm lucrat 7 ani in Italia,cercetare si recuperare post transplant cardiac.De 6 ani am revenit in 

tara.(mi se pare o intoarcere cu 50 de ani inapoi in timp!!!) 
- Tot ce a fost necesar 
- Tot ce e posibil 
- Tot ceea ce a trebuit 
- Tot ceea ce se cerea.. 
- Traducere de acte, căutarea unui loc de muncă... 
- Traducere si echivalare Ministerul Sanatatii 
- Traduceri, legalizari, apostilari, testari psihologice si cam 1000 furo cheltuiti dupa ce in prealabil am fost 

contactata de o firma de recrutari! am obtinut recunoasterea diplomei  si statutului din partea Ministerului 
Sanatatii din acea tara, dar datorita unui deces petrecut in familie la acea vreme am abandonat ! 

- Tradus si autentificat actele, trimis scrisori de intentie la mai multe unitati medicale 
- Tradus si legalizat acte..... 
- Trimis C V 
- Un stagiu de 6 luni in Franta ca medic rezident 
- Viza București 
- Vizite la spitalele din alte tari 
- vizite la targul de specialitate; vizionare oferte pe net 
- Vizite, internet, examen, interviu 

 
 

Anexa nr.2- Ce demersuri ați realizat în ultimele 6 luni pentru găsirea unui loc de muncă în 

străinătate 

- Acte traduse si apostilate 
- Agentie 
- Am abordat o forma de recrutare . 
- Am accesat informatii si companii care se ocupa cu plasarea fortelor de munca 
- Am analizat ofertele primite cu mai multa atentie. Mi-am sustinut competenta europeana in ecografie musculo 

scheletala ( si da, am luat examenul) 
- Am apelat la ajutorul firmelor de recrutare 
- Am aplicat CV-uri 
- am aplicat diverse gioburi in scop informativ. 
- am aplicat pentru un job la firmele de recrutare straine 
- Am aplicat pt joburi in strainatate. 
- Am aplicat pt joburi inafara tarii 
- Am avut un interviu premergator telefonic 
- Am cautat clinici 
- Am cautat firme si m am interesat despre ele pentru a pleca in afara cu un ajutor fiind absolventa. 
- Am cautat in Pris, Londra 
- Am cautat informatii 
- Am cautat informatii ajutatoare, am inceput cursuri de limba straina. 
- Am cautat informatii cu referire la nevoile tarilor vest si nord europene, de medici cu specializarea mea. 
- Am cautat loc de munca prin intermediul internetului 
- Am cautat locuri de munca pe site-urile de specialitate. Am luat legatura cu colegi care muncesc in afara tarii 

pentru a ma indruma si ajuta in aflarea unui loc de munca. 
- Am cautat locuri liebte La spitale din strsinatate 
- Am căutat mai multe oferte de muncă în străinătate și am trimis mai multe cv-uri. 
- Am cautat oferte de munca 
- Am căutat oferte pe site-uri cu oferte de munca din Franța/Germania/AngliaAm început sa studiez limba germana 

si franceza 
- Am cautat oferte pe.net în ue...si nu numai ! 
- Am căutat oportinitati de finanțare 
- am cautat pe Federation Hospital Francaise loc de munca 
- Am cautat pe internet ce necesita munca in strainatate 
- Am cautat pe internet posturi disponibile in alte tari. 
- Am cautat pe internet si am vorbit cu diverse firme specializate in recrutare personal medical in UE si nu numai. 
- Am cautat pe internet, pe site’uri, am intrebat colegi plecati deja, am cautat clinici, etc. 
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- Am cautat posturi disponibile pe site-uri medicale din strainatate si firme din Romania care recruteaza asistenti 
medicali pentru strainatate. 

- Am căutat posturi libere 
- Am cautat posturi. 
- Am cautat site-uri de recrutare. 
- Am cautat specialitatile cautate preponderent, imi schimb specializarea cu o alta, mult mai cautata in afara tarii, 

pt care se gasesc destul de usor oferte de munca. 
- Am cercetat diferite oferte de job 
- Am cercetat piata 
- Am cerut oferte 
- Am contactat agentii specializate 
- Am contactat firma de recrutare personal pentru a lucra in afara tarii. 
- Am contactat firme de recrutare 
- Am contactat o firma cu specific. 
- Am contactat spitale 
- Am contactat un angajator!! 
- Am contactat un spital din Franta 
- Am demarat procedurile de înscriere în GMC UK. În prezent aștept confirmarea și eliberarea dreptului de libera 

practica în UK. 
- am deous acte si am luat legatura cu diverse firme 
- Am depus acte 
- Am depus CV 
- Am depus CV.uri, am dat interviuri pe Skype, urmand sa imi incep demersurile ib ceea ce priveste plecare 
- Am depus cv-ul la mai multe spitale 
- Am depus cv-ul pe diferite site-uri de recrutare. 
- AM DISCUTAT CU COLEGI MEDICI DE FAM CARE LUDREAZA DEJA IN FRANTA 
- Am discutat cu reprezentantul.unei agenti de recrutare 
- Am discutat cu un Prof din strainatate 
- Am dosarul pregatit pentru inscriere in Irish Medical Council. Necesita traducere si legalizare. 
- Am făcut cercetare de piata 
- am fost la interviu in Suedia 
- Am fost la interviuri in Franta si m-am inscris in colegiu medicilor din Franta. I-au meditatii de limba franceza 
- am fost la multe interviu 
- Am gasit deja post 
- am gasit o agentie care se ocupa 
- Am gasit o firma in Germania,cu postliceala tot infermieri v-om fi ,trebuie sa avem si echivalarea in cadrul unei 

universitati,nu stiu cui sa ma adresez pe viitor incat sa obtin si aceasta echivalare,cursuri ,examene ,taxe ,nu mai 
conteaza ,este de viitor ! 

- Am început să adun actele necesare plecării. 
- Am început să mă interesez dacă ne vor scade sporurile si bonurile vor ramane la parlamentari că au salariile mici. 
- am inceput sa studiez limba tarii care ma intereseaza 
- Am intrat in legatura cu angajatori din Uk 
- Am invatat o noua limba 
- Am luat legatura cu firme specializate in recrutare personal medical. 
- Am luat legatura cu medici romani care lucreaza in Franta. Am primit oportunitati de job urmand sa aleg. 
- Am luat legătura cu unele spitale din afară. 
- Am lucrat în străinătate în ultimele 6 luni 
- Am mers la intalnirile programate cu firmele de recrutare 
- Am mers la targuri de job-uri 
- Am mers la targuri de joburi plus am cautat pe internet 
- Am mers la targurile de joburi si am discutat cu medicii straini veniti in Romania pentru a recruta noi colegi. 
- Am mers personal si mi- am depus actele 
- Am obținut actele pentru înscriere în GMC 
- Am participat la cursuri de limbă greacă. 
- Am participat la intalniri cu firmele de recrutare si am tinut legatura cu unii colegi plecati 
- Am participat la interviu. 
- Am participat la mai multe interviuri 
- Am participat la târguri de joburi 
- am participat la targuri de joburi medicale si am discutat cu agentii 
- Am participat la un târg de joburi 
- Am pichetat ls guvern 
- Am plecat 
- Am plecat cu o bursa erasmus. 
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- Am plecat din tara 
- Am plecat din tara sa lucrez pe euro 
- Am primit oferte 
- Am procurat documentele necesare (inscriere in colegiul medicilor, procurarea certificatului de conformitate 

europeana) 
- Am răspuns la mail-utile primite 
- Am raspuns pozitiv la e-mailuri. 
- Am solicitat oferte. 
- Am stabilit legaturi cu diverse persoane , pentru o eventuala plecare 
- Am studiat oferte 
- am studiat ofertele de la diferite firme de recrutare 
- am sunat o firma din afara 
- Am sustinut un examen in germania in vederea obtinerii unui loc de munca . 
- Am tradus actele, am obtinut libera practică in tara respectivă.Urmeaza sa semnez contractul de muncă. 
- Am trimis CV la agentii de recrutareAm mers la targuri de joburi internationale 
- Am trimis CV la firme de recrutare 
- Am trimis diplomele 
- Am trimis documentele necesare in tara in care vreau sa profesez. 
- Am trimis mail-uri si cv-uri firmelor de recrutare. 
- Am vb cu diferite firme ce oferă locuri de munca 
- Am vorbit cu agentie care se ocupa cu plasarea medicilor in strainatate 
- Am vorbit cu diferite firme de recrutari din Anglia sau Germania 
- Analizat oferte de munca 
- Aplicatii la oferte pe net de la firme de recrutare 
- Aplicatii pe sit-uri de specialitate. 
- Atestat de limba 
- Caut periodic o oferta serioasa in vederea cautarii unui loc de munca 
- Caut variantele cele mai bune pentru mine și familie. 
- cautare de joburi la firme specializate pentru recrutare 
- cautat oferte online 
- Cautat slujbe profil medical in Anglia. 
- Certificat conformitate 
- Certificat de conformitate 
- Colaborari cu firme de recrutare. 
- Colectare date 
- Comunic saptaminal ccu colege care lucreaza in Anglia 
- Concediu fara plata 
- Construirea unui CV competentLegatura cu firmele de recrutare. 
- contact direct prin email 
- contactare clinici de profil din afara tarii 
- Contactare firme 
- Contactare firme de recrutare 
- Contactare recrutori pt domeniul medical 
- Contactarea firmelor, agentiilor de speciqlitate 
- Contactat agentii de recrutareDepus cv 
- Contactat firme de recrutare 
- contactul direct al unor spitale si agentii specializate 
- Contracte scurte afara 
- Corespondez cu firma de recrutare 
- Cum am mentionat invat limba necesara (germana) pentru a putea pleca 
- Curs de limba.Acte 
- Curs engleza 
- Da, sunt inregistrat in colegiulu asistenților medicali din Anglia. 
- Deja de 6 luni lucrez in Franta si acum ma intreb: oare sa ma mai intorc? 
- Deocamdata ma informez. 
- Deocamdata niciunul. 
- Deocamdata prin rude si prieteni pe care ii am plecați 
- Deplasari la interviuri. Obtinerea unui loc de munca 
- Depunere cv 
- Discutat cu firme de recrutari. 
- Documentare pt. conditiile de indeplinit in diverse tari din EU si SUA. 
- documentatie, interviuri luate 
- Documente necesare pentru a putea profesa in alta tara. 
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- Dosar cu actele necesare 
- Drumuri 
- Echivalarea diplomei 
- Echivalarea studiilor 
- eliberare certificat de libera practica 
- idem 
- IELTS reactualizat 
- Încă nici unul 
- Inceperea studierii limbii franceze, cautarea ofertelor in Franta in regiunea ile de france. 
- Încerc sa găsesc o locuința in orașul respectiv . 
- Informare 
- Informare asupra posibilitatii de efectuate a rezidentiatului intr-o alta tara si asupra modalitatilor de echivalare a 

studiilor efectuate pana in prezent. 
- Informare asupra posturilor disponibile. 
- Inscriere 
- Înscriere pe site-uri specializate in găsirea de Joburi in străinătate 
- Înscrierea în Gmc 
- Internetul 
- interviu la londra 
- Interviu. Depunere cv 
- Interviuri 
- Interviuri online 
- intocmire documente pentru acceptarea profesiei 
- Invat limba tarii 
- Învăț o limbă străină. 
- Lucrez de 2 saptamani in uk 
- M am interesat ce acte îmi trebuiesc 
- M am interesat de locuri de munca in strainatate 
- M am interesat de posibile posturi . 
- Ma gandesc serios la întoarcerea  in strainatate. 
- Mă pregătesc cu niste cursuri de limba sa-mi pot lua examenul. 
- M-am abonat la newsletterul firmelor de HR care trimit medici in străinătate. 
- Ma-m angajat în afara tari din păcate 
- M-am incris pe diverse site-uri de recrutare. Multe ma tot cauta. 
- m-am informat 
- M-am inscris 
- M-am interesat pe site-urile de specialitate de un post temporar. 
- M-am interesat și aștept un răspuns dar oricum voi pleca . Suntem bătaia de joc a guvernanților noștri păcat in loc 

sa tratam romani tratam st 
- Mi am căutat alt loc de munca mai bine platit 
- Mi-am depus cv, am fost în altă țară sa vad cum e acolo 
- Mi-am facut CV-ul,am depus cerere pentru foaia de conformitate 
- Mi-am pregătit certificatul de conformitate și am aplicat la diferite spitale din Europa. 
- Mi-am pregatit dosarul pt a putea pleca 
- Mi-am pregatit plecarea in Anglia daca salariile la noi nu cresc cum au promis 
- Mi-am reluat căutarea locurilor de munca 
- Mi-am trimis CV-ul agențiilor de recrutare 
- Momentan nu pot pleca din tara 
- negocire cu potential angajatori, cursuri limba 
- Nici una 
- NINO 
- Nu am facut demersuri! 
- Obtinere PIN 
- Obtinerea unei diplome ptr limba straina 
- Orientare prof. 
- Pregatire pt limba strainaContact online cu spitale si colegi din tara vizata. 
- Rămân plecat din țară în continuare 
- Serioase 
- Siteuri de recrutare 
- Studiez o limba straina 
- Stusiul pietei de munca in strainatate. 
- Sunt contactata des de o firma. Dar de fiecare data ii refuz pentruca nu stiu bine sa vorbesc o limba straina. 
- Sunt in discuție cu o firmă din Franța 
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- Sunt in evidenta firmelor de recrutare 
- Targ de cariere 
- Tot ce e posibil 
- Traduceri de acte,căutarea unui loc de muncă 
- Tradus si autentificat actele, trimis scrisori de intentie la mai multe unitati medicale 
- Trimis CV si scrisori de intentie 
- trimis email-uri+CVsite-uri de recrutari 
- Trimitere de cv in alte tari , in găsirea unui eventual job/ stagiu in vreun spital . 
- Trimiterea unor cv 
- Urmaresc ofertele firmele de recrutare pentru Franta si tarile arabe. 
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