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INTRODUCERE

Migrațiile sunt un proces firesc de funcționare și dezvoltare a societății umane. În 
procesul migrației au loc interacțiuni între oameni de diferite etnii, naționalităţi, culturi și 
limbi, care își îmbogățesc cunoștințele despre altă lume, alte țări și popoare, capătă aptitu-
dini lingvistice și profesionale necesare. Migrațiile ajută la reunirea familiilor, la creșterea 
nivelului de bunăstare.

Datorită migrațiilor oamenii își asigură securitatea personală, retrăgându-se din re-
giuni unde au loc conflicte militare, etnice, confesionale/religioase, cataclisme tehnogene 
și naturale (inundații, cutremure, incendii, alunecări de teren etc.). Cu ajutorul migrațiilor 
statele  deseori  își  rezolvă  problemele  social-economice,  tehnico-științifice,  demografice 
sau militare.

În același timp, nu e un secret că migrațiile aberante în masă pot duce la acutizarea 
unor probleme politice, social-economice, la tensionarea relațiilor interetnice și a situației 
social-psihologice,  demografice,  criminogene,  medico-sanitare,  la  conflicte  sociale  (de 
exemplu, șomaj), la alte consecinţe negative în interiorul țării, pot pune în pericol securi-
tatea națională.

De  aceea  este  firească  tendința  statelor  de  a  gestiona  procesele  migraționiste,  de  a 
promova o politică bine chibzuită, îndreptată spre obținerea unor avantaje maxime și spre 
minimizarea efectelor negative de la strămutările în masă ale populației. Un pas impor-
tant este valorificarea relației dintre migrație și dezvoltare, prin asigurarea unui cadru de 
politici ce ar integra procesele migratorii în strategiile de dezvoltare. Acest lucru devine 
important și pentru Republica Moldova ca parte a procesului de globalizare a migrației.

Formarea Republicii Moldova ca stat independent și democratic este însoțită de in-
cluderea  și  integrarea  ei  treptată  în  procesele  migraționiste.  Printre  cele  mai  actuale  și 
stringente forme, cu o dezvoltare amplă în a doua jumătate a anilor ’90 ai secolului XX, 
este migraţia de muncă. Pe arena migraţiei internaţionale Republica Moldova se poziţio-
nează în etapa contemporană ca o ţară-exod, donator în procesul migraţional.

Migraţia internaţională a forţei de muncă ajută cetăţenii Republicii Moldova să su-
pravieţuiască în perioade de criză socială și economică, să facă faţă unor complexe și pro-
funde  transformări  sociopolitice,  socioeconomice  și  socioculturale.  În  același  timp,  ea 
acutizează o gamă largă de probleme legate de securitatea sociodemografică a ţării și dez-
voltarea ei civilizaţională ulterioară.

În faţa Republicii Moldovei apare deci sarcina elaborării unor politici migraționale ce 
ar asigura creșterea efectelor pozitive și diminuarea celor negative ale migrației. Această 
elaborare de politici migraționale eficiente depinde, în mare măsură, de cunoașterea pro-
fundă a fenomenului migrației și a particularităților proceselor migraționale, fapt asigurat 
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de participarea activă a comunităţii academice din Republica Moldova, a oamenilor de 
știinţă și a cercetătorilor procesului contemporan de migraţie.1

Racordându-se la cerințele timpului, autoritățile statului au nu numai misiunea de a 
elabora și promova politicile de management al migrației, dar și de a integra migrația în 
politicile și strategiile de dezvoltare a statului moldovenesc.

E nevoie, astfel, de profesioniști/cadre calificate capabile să evalueze în mod adecvat 
realitatea politică, să elaboreze propuneri privind perfecţionarea și optimizarea fenomene-
lor și proceselor politice contemporane.

Programul  de  master  „Analiză  și  consiliere  politică”  are  ca  scop  formarea  de 
competențe și abilități de analiză și consiliere în probleme de natură politică. Actualita-
tea politică autohtonă denotă necesitatea unor profesioniști în domeniul științelor politice 
care ar avea o mentalitate de design politic pentru identificarea și formularea problemei, 
acumularea și prelucrarea datelor empirice, selectarea paradigmei teoretice și proiectarea 
modelelor de soluționare.

În acest context, cursul Migrație și dezvoltare: aspecte politico-juridice își propune să 
ofere masteranzilor o viziune de ansamblu asupra fenomenului migrației și integrării lui 
în politicile de dezvoltare. Conținutul cursului este structurat pe 9 teme, respectându-se 
principiul de  trecere de  la general  la particular.  În primele  teme este analizată  legătura 
dintre migraţia internaţională și dezvoltare, examinându-se modul în care migraţia inter-
naţională și dezvoltarea se intersectează, este menționat impactul pozitiv și negativ al pro-
cesului migraţional asupra dezvoltării, sunt scoase în evidență și modalitățile de integrare 
a migraţiei în strategiile și politicile de dezvoltare ale statului.

În  temele  ulterioare  a  fost  reflectată  situația  din  Republica  Moldova  în  contextul 
migrațiilor  internaționale,  evidențiindu-se  gestionarea  procesului  migrațional  (cadrul 
normativ  și  instituțional)  și  tendințele  autorităților  moldovenești  de  a  valorifica  efecte-
le  benefice  ale  migraţiei  și  a  ameliora  consecinţele  negative  ale  acesteia  prin  integrarea 
migrației  în  politicile  naționale  de  dezvoltare.  În  lucrare  au  mai  fost  analizate  detaliat 
instituția azilului și refugiaților în Republica Moldova, traficul de ființe umane prin pris-
ma conexiunilor cu domeniul migrației.

Lucrarea este destinată masteranzilor, profesorilor și altor persoane implicate în pro-
cesul de predare din domeniul știinţelor sociale, politice, relaţiilor internaţionale, studiilor 
de dezvoltare care acoperă, direct sau indirect, subiecte legate de integrarea dimensiunii 
migraţionale în procesele de planificare a dezvoltării în ţările în curs de dezvoltare.

Autorul își exprimă recunoștinţa pentru feedbackul intelectual valoros și pentru în-
drumarea oferită de colegii de la OIM Moldova, precum și recenzenţilor naţionali – repre-
zentanţi ai diferitor medii academice.

1  Pentru o documentare suplimentară, recomandăm lucrarea savanților moldoveni: Moșneaga V., Rusnac Gh., Turcan V. Repu-
blica Moldova în contextul migraţiilor. Lista bibliografică (1990–2012). Chișinău, 2013.



TEMA 1. MIgRAțIA glObAlă – 
DETERMINANTă A DEzvOlTăRII

1�1�� Esența�fenomenului�migrației
1�2�� Principalele�forme�ale�migrației
1�3�� Migrație�și�dezvoltare –�efecte�pozitive�și�negative

1.1. ESENțA fENOMENUlUI MIgRAțIEI

Termenul de migraţie provine din franceză (migration) și latină (migratio, -onis), și 
reprezintă fenomenul de deplasare în masă a unor populaţii de pe un teritoriu pe altul, 
determinat de factori economici, sociali, politici sau naturali.

Vorbind despre migraţie, trebuie să ne referim la cele două componente ale acesteia: 
emigraţia și imigraţia.

A emigra / Emigrare reprezintă acţiunea de a pleca din patrie și a se stabili (definitiv 
sau temporar) în altă ţară (din fr. émigrer, lat. emigrare).

A imigra / Imigrare reprezintă acţiunea de a veni într-o ţară străină pentru a se stabili 
aici (din fr. immigrer, lat. immigrare).

Abordând problema migraţiei, trebuie să facem distincţie între formele acesteia: in-
ternă/externă și legală/ilegală.

Emigraţia, în sensul migraţiei oamenilor, legale sau ilegale, către alte state, constituie 
un factor de interes major pentru statul-sursă și instituţiile sale, întrucât acesta are nevoie 
de o cunoaștere cât mai precisă a populaţiei care emigrează, a cauzelor care o favorizează 
sau  împiedică.  Aceste  cauze  sunt  dezvoltate  ulterior  în  studii  care  iau  în  considerare  o 
multitudine  de  factori,  de  la  politico-sociali  la  economici,  culturali,  etnici,  religioși.  Pe 
baza unor astfel de studii se pot elabora prognoze pe termen scurt, mediu și lung cu pri-
vire la aspecte demografice pe regiuni, zone și ţări, poate fi argumentată adoptarea actelor 
normative, precum și a politicilor sectoriale adecvate. Plecarea multor persoane la muncă 
în  străinătate  a  creat  în  unele  zone  decalaje  demografice  serioase.  În  estul  și  sud-estul 
Europei sunt sate întregi în care au rămas numai persoane în etate, ca urmare a plecării 
la muncă în străinătate a populaţiei active, sate ce riscă să dispară, cu toate consecinţele 
ulterioare.

Imigraţia are  în vedere cetăţenii  străini  care, din diferite motive, migrează  în alte 
state și este un factor important de care autorităţile locale ale statului-gazdă trebuie să țină 
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cont, întrucât ponderea persoanelor care doresc să vină în statul de destinaţie revine ţă-
rilor subdezvoltate sau în curs de dezvoltare. În general, motivele lor sunt similare cu cele 
ale cetăţenilor proprii care pleacă în străinătate. Străinii care migrează generează o serie 
de efecte pozitive și negative cu repercusiuni atât asupra lor, cât și asupra populaţiei locale. 
Efectele migrației vor fi abordate pe larg în temele ulterioare, deoarece modul de manifes-
tare a acestora este, cu unele mici diferenţe, similar pentru toţi migranţii.

O ţară poate fi  în același  timp și  ţară de origine pentru anumite categorii de emi-
granţi, și ţară de destinaţie pentru alţii. Astfel apare un alt concept/indicator, și anume cel 
de migraţie netă, ce reprezintă diferenţa între fluxurile de emigranţi și cele de imigranţi. 
Republica  Moldova  este,  spre  exemplu,  o  ţară  de  emigraţie,  migraţia  netă  înregistrând 
valori negative.

1.2. PRINCIPAlElE fORME AlE MIgRAțIEI

Pornind de la cauzele generale și particulare care generează mobilitatea populației în 
teritorii, migraţia se manifestă printr-o varietate de forme, grupate după diferite criterii. 
Astfel, după criteriul graniţei administrativ-teritoriale depășite prin migraţie, se disting:

a. Migraţia internă  –  are  loc  în  interiorul  unui  stat,  de  exemplu,  migraţia  rurală 
către mediul urban.

b. Migraţia internaţională (externă) – se referă la mișcarea persoanelor care pleacă 
din ţara lor de origine sau din ţara de unde au reședinţa de obicei, pentru a se 
stabili în mod permanent sau temporar într-o altă ţară. În acest caz este trecută 
frontiera.

Migraţia internaţională se desfășoară în prezent sub mai multe forme:
 - migraţia minorităţilor etnice spre ţările de origine;
 - migraţia forţei de muncă, este caracterizată prin două tendințe: migraţia extrem 

de rapidă a specialiștilor de înaltă calificare, atât din ţările dezvoltate, cât și din 
ţările în dezvoltare, precum și extinderea migraţiei clandestine.

 - migraţia de familie – migraţia familiilor lucrătorilor anterior emigranţi conform 
dreptului la reunirea familiei, garantat de legislaţia internaţională;

 - migraţia forţată de calamităţi naturale, de persecuţii politice sau religioase, de răz-
boaie etc.

Aceste  tipuri de migraţie pot fi clasificate,  la  rândul  lor,  în  funcţie de următoarele 
criterii:

•� Legalitate:� migraţia  legală  se  realizează  prin  respectarea  normelor  respective  și 
migraţia clandestină se realizează prin încălcarea normelor, ceea ce o face greu de evaluat;

a.  Migraţia legală (regulamentară)  este  făcută  cu  acordul  autorităţilor  și  respectă 
toate normele legale privind migrația. Este o formă unanim acceptată de către toate statele 
lumii, pentru că numărul de persoane, locurile și domeniile de muncă poate fi controlat și 
determinat în timp. În acest sens, statele încheie acorduri, tratate sau convenţii prin care 
acordă lucrătorilor care migrează legal și se obligă să respecte condiţiile legale de muncă 
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aceleași facilităţi și protecţie socială ca și cetăţenilor proprii. La respectarea drepturilor și 
obligaţiilor stipulate în acorduri veghează reprezentanţii statelor respective, care, în virtu-
tea atribuţiilor cu care sunt învestiţi, pot interveni pe lângă autorităţile statului beneficiar 
în vederea remedierii situaţiei. Astfel, migraţia poate fi ușor controlată de statul beneficiar 
al muncii prestate, pentru că acesta oferă numai locurile de muncă pe care cetăţenii săi nu 
le-au ocupat (sau nu au dorit să le ocupe) din diverse motive. Migraţia legală oferă statelor 
de origine posibilitatea să-și colecteze taxele și impozitele aferente câștigurilor realizate de 
propriii lucrători în străinătate și să-și cuantifice aceste venituri, pentru a le stabili în mod 
just în raport cu deficitul bugetar. Menționăm că în urma acestor acorduri, statele implica-
te câștigă și din schimbul cultural, social și tehnologic, care se realizează între populaţiile 
care intră în contact.

b.  Migraţia ilegală (clandestină/iregulară)  este alternativa uzitată de către persoa-
nele care nu pot folosi calea legală pentru a pleca în străinătate. La ora actuală, migraţia 
ilegală constituie o problemă majoră, deoarece migranţii ilegali sunt suspuși la tot felul de 
abuzuri și sunt mai dispuși spre comiterea unor infracţiuni din cauza condiţiilor dificile 
de viaţă. Componentă a traficului de persoane, migraţia ilegală este un flagel din ce în ce 
mai extins și mai greu de stăpânit din cauza reţelelor criminale implicate, a ingeniozităţii 
infractorilor.

La acestea se adaugă diferenţele în materie de legislaţie ale ţărilor-sursă, de tranzit sau 
ţintă ceea ce îngreunează lupta autorităţilor pentru combaterea fenomenului respectiv. Nu 
trebuie uitat nici aportul migranţilor care, pentru realizarea scopului la care aspiră sau la 
ameninţările ori indicaţiile traficanţilor, preferă să păstreze tăcerea sau să nege orice legă-
tură cu persoanele ori grupurile infracţionale care îi ajută.

Statisticile Organizației  Națiunilor Unite  relevă că profiturile obţinute din  traficul 
internaţional cu fiinţe umane – aici intrând proxenetismul internaţional, traficul cu cerșe-
tori, cu persoane cu handicap, cu copii, precum și migraţia ilegală – de la începutul secolu-
lui XXI și până în prezent au fost mai mari cu aproape 50% decât câștigurile obţinute din 
traficul internaţional cu autoturisme furate și cu cca 25% mai mari decât cele obţinute din 
traficul de droguri. Iată de ce cunoașterea fenomenului migraţiei ilegale este importantă 
pentru stat.

•� Motivaţie:�voluntară și forţată;
a. Migraţia voluntară este generată de libera opţiune a indivizilor de a se stabili în-

tr-un alt areal, considerat benefic aspiraţiilor și disponibilităţilor lor de dezvoltare.
b. Migraţia impusă sau forţată rezultă din ocuparea zonelor locuite de un inamic 

care recurge la exterminări, epurări etnice, deportări, intoleranţă, discriminări etc.;
•� Durata�șederii�în�ţara�de�destinaţie:�temporară și permanentă.
a. Migrația permanentă reprezintă fluxurile migratorii ce pleacă din țara de origine 

către țări terțe pentru a se stabili acolo prin următoarele modalităţi:
-  pe baza obținerii unor vize de emigrare în cadrul unor programe speciale de în-

curajare a emigrării (gen loteria vizelor). Uniunea Europeană nu derulează astfel de pro-
grame de emigrare permanentă. State cu astfel de programe de emigrare  sunt Canada, 
Australia, Noua Zeelandă, SUA;
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-  prin căsătorie;
-  ca refugiat sau azilant din motive politice ori război.
b. Migrația temporară: se refera la cei care se deplasează pe teritoriul unei ţări pe o 

perioadă delimitată de timp (de la câteva luni la câțiva ani):
-  studenții, care merg la studii și care ulterior se vor întoarce (cel puțin o parte din 

ei) în țările lor de origine.
-  lucrătorii care pleacă să muncească cu contracte de muncă încheiate pe baza acor-

durilor bilaterale dintre state.
-  refugiații și azilanții: refugiații care obțin drept de stabilire temporară într-o țară-

gazda sau azilanții care solicita azil pe motive politice sau care se ascund în spatele unor 
astfel de motive.

c. Migrația circulatorie  cu  ajutorul  rețelelor  migratorii  (legală  sau  ilegală):  se  re-
fera la mișcarea pendulară între țara de origine și una sau mai multe țări de destinație. 
Migranții muncesc o perioadă în străinătate, se reîntorc în țară, stau o perioadă, după care 
pleacă din nou să muncească în străinătate. În acest context, se formează rețelele migrato-
rii, iar prin intermediul lor cei care doresc să migreze temporar în străinătate sunt ajutați 
și susținuți de migranții anteriori.

Din punct de vedere demografic, consecinţele migraţiei, atât ale celei temporare, cât 
și ale celei definitive, sunt semnificative. Tendinţa de a rămâne definitiv în ţările de desti-
naţie este bine cunoscută și conduce la pierderi considerabile în rândul populaţiei. Această 
pierdere are drept consecinţă diminuarea ritmului de creștere economică sau chiar decli-
nul activităţii economice.

Conform unor studii recente, se constată că mobilitatea internaţională este mai mare 
la persoanele care au vârsta corespunzătoare pentru locul de muncă. În consecinţă, ţările 
de emigrare se confruntă cu un proces accelerat de îmbătrânire a propriei populaţii.

Procesul de migraţie poate avea loc la nivel individual sau de grup, astfel distingem:
a. Migrații individuale sau mișcarea la nivel de individ. Aceasta presupune luarea 

deciziei de migrare de fiecare persoană în parte și, totodată, alegerea căilor și mijloacelor 
de  migrare,  de  regulă,  întinzându-se  pe  perioade  lungi  de  timp.  Migrațiile  individuale 
sunt determinate, în primul rând, de factori economici. În funcție de raza lor de acțiune, 
de perioada de deplasare și de mijloacele de deplasare, acestea se subdivid în migrații se-
zoniere și deplasări definitive  la mare distanță și pot deseori deveni definitive (migrații 
forțate, migrații  libere pe raza limitată, migrații  industriale sau agricole). Cea mai frec-
ventă formă de migrație de acest fel este exodul rural, care vizează, în special, mișcările 
din interiorul țărilor. Sunt cunoscute și deplasările periodice fără legătură cu gradientul 
de muncă – de tip turism și de tip pelerinaj.

b. Migrații pe grupe organizate, care pot fi definitive (migrații războinice – unele 
mari invazii, colonizările, migrațiile vânătorilor, ale crescătorilor de animale, ale agricul-
torilor după epuizarea terenurilor lor) sau ritmice, desfășurându-se într-un spațiu definit 
(nomadism  pastoral,  nomadismul  pescarului,  vânătorului,  culegătorului,  agricultorului 
cu ritm sezonier sau seminomadismul (viața agricolă și pastorală de munte etc.)). Aseme-
nea mișcări sunt determinate de un anumit mod de viață, conturat timp de secole.
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Tabelul 1.1.

Migraţie internă – în cadrul statului. Migraţie externă – traversarea frontierei, tre-
cerea în alt stat, spațiu constituțional.

Legală – în conformitate cu actele stabilite 
(pașaport, viză, asigurare medicală, invitație, 
etc.).

Ilegală – cu încălcarea actelor stabilite.

Temporară – pe o perioada limitată de timp. Permanentă – cu scopul de strămutare cu 
ședere permanentă

Voluntară Forțată
Individuală – realizată de persoana însăși. De grup – realizată în componența unui grup, 

în echipa.
Organizată – realizată după un anumit plan, 
bazată pe o rețea de organizatori și executanți

Neorganizată – de sine stătătoare, fără ajutor 
din partea cuiva.

1.3. MIgRAțIE șI DEzvOlTARE – EfECTE POzITIvE șI NEgATIvE

În ultimele decenii, fluxurile migratorii spre ţările industrializate au avut la bază o 
diversitate de cauze: conflicte armate, foamete, catastrofe naturale, încălcarea flagrantă a 
drepturilor omului, condiţii economice deplorabile ș.a. și factori care au determinat aceste 
cauze: demografici, economici, tehnologici, de dezvoltare, politici sau combinaţi.

Cel mai evident impact al migraţiei este cel demografic�care afectează dimensiunea 
și compoziţia populaţiei atât din ţara de origine, cât și din ţara-gazdă. În cazul statelor 
dezvoltate moderne astfel de schimbări au  implicaţii extinse – diferite de cele din epo-
cile anterioare – asupra nivelului de furnizare a serviciilor sociale, asupra educaţiei, asu-
pra funcţionării economiei în sine. Unii specialiști occidentali consideră că imigranţii îi 
presează pe săracii autohtoni și pe muncitorii din segmentul de jos al pieţei locurilor de 
muncă, împovărează sistemele bunăstării deja distruse și, în general, provoacă secătuirea 
finanţelor publice. Însă aceste păreri nu sunt confirmate de starea de fapt a lucrurilor.

În cea mai mare parte a Occidentului, creșterea populaţiei indigene a încetinit până 
aproape de zero, iar în unele cazuri intră chiar în declin. Situaţia respectivă este însoţită 
de o schimbare majoră a structurii de vârstă a populaţiei. Întrucât speranţa de viaţă crește, 
iar rata natalităţii scade, populaţia din numeroase ţări trece printr-un proces semnificativ 
de îmbătrânire. Astfel, se intensifică impactul asupra cererii totale, a costului serviciilor de 
ajutor social și asupra pensiilor. Iar impactul îmbătrânirii asupra forţei de muncă și asupra 
pieţei forţei de muncă este în aceeași măsură intensificat de ratele înalte de pensionare tim-
purie, de retragere deliberată de pe piaţa muncii și de o perioadă tot mai mare petrecută 
de tineret în sistemul educaţional complet și șomaj structural. Astfel, rata de dependenţă 
a celor care nu muncesc sau care nu se încadrează în forţa de muncă faţă de cei care mun-
cesc a început să crească lent, punând sub presiune fiscală statele dezvoltate.
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Tabelul 1.2. Ritmul de creştere a forţei de muncă pe ţări (1973–2003)

Grup�de�ţări Grad�de�fertilitate Nivel�al�migraţiei Ocuparea�forţei�de�muncă
Noua Zeelandă
SUA

Ridicat Moderat Moderat

Australia
Canada
Singapore

Moderat Ridicat Scăzut

Marea Britanie
Franţa

Moderat Scăzut Scăzut

Germania
Japonia
Suedia

Redus Redus spre moderat Crescut

Italia
Grecia
Spania
Olanda

Redus Redus spre moderat Redus

Thailanda
Coreea de Sud

Moderat Redus Crescut

În prezent, imigraţia contribuie semnificativ la creșterea populaţiei, atenuând unele 
probleme  legate de  îmbătrânire.  Imigraţia netă  este  cel mai  important  factor absolut  și 
relativ care contribuie  la creșterea populaţiei din Austria, Elveţia, Germania, Italia, Lu-
xemburg și Suedia. Migraţia egalează creșterea populaţiei indigene din SUA, Canada, Aus-
tralia, Grecia, Norvegia și Olanda. În cele din urmă, migraţia contribuie foarte puţin la 
schimbarea demografică din Franţa, Marea Britanie, Belgia, Portugalia și Spania.

Estimarea impactului migraţiei asupra ratei salariilor și asupra evoluţiei�economice�
generale din economiile-gazdă sau de origine abundă în probleme legate de definire, co-
lectare de date, construire de modele etc. Pentru ţările-sursă de migraţie există un câștig 
economic evident prin reducerea șomajului intern. Studiile asupra Coreei de Sud, Pakis-
tanului și Sri Lanka evidenţiază impactul considerabil al migraţiei contemporane pentru 
reducerea�șomajului. Totuși este posibil ca migraţia să atragă oameni care nu s-au înca-
drat în forţa de muncă internă, iar din această perspectivă să nu afecteze nivelul înalt al 
șomajului.

Migraţia  contemporană,  în comparaţie  cu perioadele anterioare,  are  tendinţa de a 
„culege crema” din anumite sectoare ale forţei de muncă, dintre cele mai instruite și cu 
calificare superioară, sărăcind economia internă. PNUD raportează că în perioada 1985–
1995 India, China, Coreea de Sud și Filipine au pierdut 195.000 de lucrători cu pregătire 
știinţifică în favoarea Statelor Unite. Însă, ca și în secolul al XIX-lea, principalul beneficiu 
economic al migraţiei contemporane îl constituie curentul invers, de transfer de bani din 
partea muncitorilor către ţara lor de origine. Dat fiind faptul că o parte semnificativă din 
aceste venituri nu trec prin canale oficiale, probabil că sumele totale sunt mult mai mari și 
astfel depășesc fluxurile oficiale de ajutor pentru dezvoltare acordate ţărilor în dezvoltare.
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O imagine mai detaliată a consecinţelor economice ale migraţiei pentru economiile-
gazdă poate fi desprinsă din câteva consideraţii calitative.

În primul rând, impactul depinde clar de caracterul exact al imigraţiei. Migranţii nu 
pot fi consideraţi drept o masă omogenă atunci când este evaluat impactul lor economic. 
Şi invers, vor exista consecinţe diferite pentru diversele grupuri din economia-gazdă. În 
cadrul pieţei muncii din statele-gazdă există o polarizare semnificativă printre imigranţi. 
În numeroase ţări un procent considerabil al muncitorilor străini este constituit din spe-
cialiști de înaltă calificare, deseori provenind din alte ţări occidentale.

La  celălalt  capăt  al  scării, muncitorii  imigranţi  ocupă  slujbele  lipsite de  siguranţă, 
prost plătite și reglementate evaziv. În ultimele două decenii s-au extins ambele nișe. Des-
fiinţarea reglementărilor privind piaţa forţei de muncă și apariţia unor companii mai mici 
și a activităţii economice informale au creat locuri de muncă pe care în realitate doar imi-
granţii săraci le vor accepta. Creșterea venitului unora dintre cele mai prospere segmente, 
mai ales din societatea americană, a generat o cerere semnificativă de forţă de muncă în 
serviciile domestice. În același timp, extinderea industriilor de înaltă tehnologie și a ser-
viciilor a creat locuri de muncă în domenii specializate, manageriale și tehnice, existând 
deseori o lipsă de cadre calificate pe plan naţional. Comunităţile de imigranţi au avut și 
ele un rol important în crearea de locuri de muncă și de afaceri. În Marea Britanie, antre-
prenorii asiatici au revitalizat industriile de vânzare cu amănuntul, de catering, industria 
textilă și de confecţii. Același lucru se poate afirma și despre turcii din Germania, algerie-
nii din Franţa și coreeni și chinezii din S.U.A.

Patternurile contemporane de migraţie sunt mai extinse geografic decât marile migra-
ţii globale din epoca modernă, însă în general sunt mai puţin intense. În aceste perioade au 
existat schimbări semnificative ale infrastructurilor tehnologice și sociale ale migraţiilor. 
În termeni de antrenare naţională, statele din Europa de Vest au dobândit caracterul cel 
mai multietnic de până acum, cuprinzând comunităţi importante de imigranţi non-euro-
peni. Pentru prima dată Japonia cuprinde comunităţi semnificative de străini, în timp ce 
America se întoarce la niveluri ale populaţiei străine nemaiîntâlnite din vremea apogeului 
migraţiei din anii antebelici.

Autonomia statelor-naţiune este redefinită de impactul migraţiilor legale din trecut 
și de  impactul  continuu al migraţiei  ilegale.  Capacitatea  statelor  capitaliste  avansate de 
a-și controla frontierele și de a-și supraveghea populaţia nu mai este adecvată  în raport 
cu exigenţele. Cooperarea internaţională nu a facilitat încă realizarea acestor cerinţe. Mai 
mult, noţiunile de „cetăţenie” și de „identitate naţională” sunt renegociate ca reacţie faţă de 
patternurile contemporane ale migraţiei globale și ale globalizării culturale.

Impactul migrațiilor asupra proceselor politice, socioeconomice și culturale este impu-
nător. Totodată, ținem să analizăm migrația ca un fenomen natural, care poartă atât efecte 
pozitive, cât și negative:
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Tabelul 1.3

Efecte�pozitive�ale�migrației Efecte�negative�ale�migrației
Interacțiunea oamenilor de diferite etnii, culturi și limbi;
Cunoașterea altor popoare, state, tradiții, culturi;
Acumularea cunoștințelor noi în domeniul profesional și 
lingvistic;
Reunificarea familiilor;
Creșterea bunăstării materiale a migranţilor și a gospo-
dăriilor lor;
Asigurarea securității personale, prin exodul din regiu-
nile unde au loc conflicte militare, confesionale, etnice, 
catastrofe tehnogene și naturale (inundație, cutremur, 
incendiu, tsunami, secetă, alunecări de teren, etc.);
Soluționarea problemelor demografice, social-economice, 
tehnico-științifice cu care se confrunta unele societăți.
Etc.

Creșterea migrantofobiei și 
xenofobiei;
Tensionarea relațiilor interetnice;
Tensiuni pe piața muncii și 
creșterea șomajului;
Acutizarea problemelor politice, 
social-economice, demografice, so-
cio-psihologice, sanitare și de trai;
Creșterea criminalității;
Riscuri și pericol pentru securita-
tea națională a țării;
Înrăutățirea imaginii tarii pe arena 
internațională.
Etc.

Întrebări pentru recapitulare:

1.  Cum explicați conținutul termenului de migrație?
2.  Cum se manifestă fenomenul migrațional?
3.  Care sunt principalele determinante ale dezvoltării sub impactul evoluției migrațiilor 

globale?
4.  Cum influențează migrația globală procesul de dezvoltare?
5.  Care sunt riscurile generate de amplificarea fenomenului migrațional?
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TEMA 2. EvOlUțIA PROCESUlUI 
MIgRAțIONAl șI IMPACTUl 
lUI ASUPRA DEzvOlTăRII 
SOCIETățIlOR CONTEMPORANE

2�1�� Premisele�migrațiilor�globale�și�impactul�lor�asupra�istoriei
2�2�� Principalele�valuri/fluxuri�migraționale�globale
2�3�� Tendințe�contemporane�ale�migrațiilor�globale
2�4�� Actorii�principali�ai�migrațiilor�contemporane

2.1. PREMISElE MIgRAțIIlOR glObAlE șI IMPACTUl lOR ASUPRA ISTORIEI

Migrațiile populației au o istorie foarte veche. Marile migrații de la sfârșitul perioa-
dei antice și începutul sclavagismului timpuriu au avut un rol important în apariția mul-
tor popoare din Asia și Europa. Această perioadă este, adesea, denumită și epoca marilor 
migrații ale popoarelor și se caracterizează prin răspândirea popoarelor germanice în Eu-
ropa  Centrală  și  de  Nord,  inclusiv  pătrunderea  lor  în  Insulele  Britanice  și  răspândirea 
popoarele slave într-o serie de țări din Europa de Răsărit și Peninsula Balcanică.

În prima jumătate a mileniului I, emigrează din regiunile Uralului în regiunile Du-
nării mijlocii maghiarii (ungurii de astăzi). În aceeași perioadă sunt cunoscute cuceriri-
le arabe (începând cu secolul al VII-lea d.Hr.), urmate de răspândirea arabilor  în  țările 
Orientului Mijlociu și Apropiat, în țările Africii de Nord și asimilarea de către aceștia a 
populațiilor locale. Printre migrațiile primei jumătăți a celui de-al doilea mileniu se re-
marcă invaziile mongolilor în multe țări din Asia și Europa răsăriteană, cuceririle turcești 
din Asia Mică,  incursiunile  triburilor  din  țările Africii  ecuatoriale,  în Africa de Sud  și 
altele.

O noua fază în mișcarea migratorie a populațiilor este deschisă de epoca marilor des-
coperiri geografice, când spre America se îndreaptă fluxuri de oameni. Mai întâi, spanioli și 
portughezi (în America Centrală și de Sud), apoi francezi, olandezi, englezi, scoțieni, irlan-
dezi (îndeosebi în America de Nord). Numai în cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-
II-lea, din Europa au emigrat peste Ocean circa un milion de oameni; aproape 2/3 dintre 
aceștia originari din Marea Britanie. Sunt cunoscute și strămutările forțate ale unui imens 
număr de negri-sclavi  aduși din Africa  în America  și  alte colțuri ale  lumii. Cercetările 
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actuale apreciază cifra negrilor-sclavi la câteva zeci de milioane, ceea ce a determinat de-
popularea Africii în secolul al XVIII-lea și sporirea populației Americii. Negrii amestecați 
cu emigranții din Europa au pus baza formării multor națiuni latino-americane.

Secolele următoare marchează un proces continuu și sistematic al emigrărilor.  Cele 
mai  frecvente pentru secolul al XIX-lea –  începutul secolului al XX-lea sunt emigrările 
de populație din Europa în America; proces ce se accentuează îndeosebi prin anii 1830–
1850, când media anuală de emigranți din Europa în America atinge circa 3 000 000 de 
persoane.

Emigrația europeană a fost strâns legată de dezvoltarea rapidă a capitalismului,  ca 
urmare a suprapopulării agrare, destrămării meșteșugurilor și apariției șomajului. Teri-
toriile de peste Ocean au oferit în același timp câmpuri deschise și o cerere puternică de 
forță de muncă.

2.2. PRINCIPAlElE vAlURI / flUxURI MIgRAțIONAlE glObAlE

Migrația din ultimul secol poate fi grupată după numărul, originea și caracterul ei 
specific în cinci mari etape, și anume:

a�� Etapa�1335–1846, perioada unor mari transformări sociale în Europa occiden-
tală, ce marchează o reînviorare a migrației din secolul al XVIII-lea. Curenții principali 
pornesc din țările atlantice, îndeosebi Anglia și Scoția, din țările scandinave și, secundar, 
din Franța. Numărul celor plecați se apreciază la circa 100 000 de persoane pentru întrea-
ga perioadă, emigranții fiind în principal țărani sau meșteșugari. Direcțiile de deplasare 
vizau îndeosebi America de Nord și coloniile europene din Australia și Noua Zeelandă.

b�� Etapa� 1846–1880� se  caracterizează  prin  strămutări  masive  care  ajung  la  300 
000–500 000 de persoane pe an. În această perioadă, în care predomină emigranți lipsiți 
de  mijloace  materiale,  direcțiile  de  strămutare  rămân,  de  regulă,  aceleași  din  perioada 
anterioară.

c�� Etapa�1880–1914, perioada premergătoare Primului Război Mondial, se caracte-
rizează printr-o creștere puternică a emigrației, atingând, în medie, circa 800.000 de per-
soane anual (cu un maximum de 2 milioane în 1910, din care 1,3 milioane proveneau din 
Europa). Valurile de emigrare îi vizează tot pe anglo-saxoni, la care se adaugă locuitorii 
din Europa central-orientală  și meridională  (ucraineni, polonezi,  cehi,  italieni). Partici-
pă activ japonezii și chinezii. Masa emigranților o formează muncitori necalificați,  fără 
mijloace și resurse de trai. Zonele de imigrare se extind, America de Nord rămânând în 
continuare atracția principală.

d�� Etapa� 1914–1940� prezintă  trăsături  distincte.  Ia  amploare,  spre  deosebire  de 
perioada de dinaintea Primului Război Mondial, emigrația forțată, rezultată din poziția 
unor guverne față de minoritățile naționale sau din alte atitudini politice și religioase, din 
condițiile unor tratate de pace, în urma formării noilor state independente etc. Volumul 
emigrației crește în anii de după 1930, când plecările sunt determinate nu numai de cauze 
economice, ci și politice. În total, în perioada 1918–1939 au plecat din Europa aproximativ 
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9 milioane de persoane, dintre care circa jumătate în S.U.A. Acum, se conturează o zona 
de  atracție  a  emigrației  înspre  Europa  de  Vest,  în  special  spre  Franța,  Marea  Britanie, 
Belgia, Elveția. Prin apariția acestor noi zone de imigrare se anunța deja o inversiune a 
curenților tradiționali.

e�� Perioada�postbelică��Cel de-al Doilea Război Mondial a determinat schimbări 
importante în mișcarea migratorie. Milioane de oameni au fost evacuați sau au emigrat 
temporar, au avut loc schimburi de populație între țări vecine, au reînviat migrațiile de-
terminate de cauze economice. Aceste migrații se deosebesc însă fundamental de cele de 
dinainte de război prin proporțiile, direcțiile și formele lor, fiind cauzate de noi situații, ce 
caracterizează lumea capitalistă în perioada respectivă. Trebuie să ținem cont, în primul 
rând, de faptul că formarea și dezvoltarea sistemului mondial socialist a redus sfera exploa-
tării capitaliste, influențând direct asupra acestui fenomen. În ultimul deceniu, în mod de-
osebit, s-au produs modificări importante în caracterul migrațiilor tradiționale între fos-
tele colonii și metropole. Este evidentă reducerea emigrației europenilor în țările Asiei și 
Africii; se constată, de asemenea, imigrarea masivă în Europa occidentală a funcționarilor, 
militarilor și membrilor familiilor lor.

f�� Răsturnare�de�tendințe�în�anii�’70�ai�secolului�XX��După 1970 boomul migra-
ţiilor de muncă internaţionale se sfârșește în Europa și continuă la începutul anilor 1990 
în S.U.A. Motorul economiei globale se mută în Asia, unde migraţia de muncă crește. În 
ultimii 20 de ani numărul celor care caută azil, al refugiaţilor și al migranților ilegali este 
în creștere.

g�� Noi�schimbări�în�anii�’80�ai�secolului�XX –�începutul�secolului�XXI�se mani-
festă prin reintegrarea familiilor de imigranți care nu erau motivați de necesitați econo-
mice. Creșterea masivă a numărului solicitărilor de azil politic, urmare a creșterii conflic-
telor în lume. Căderea cortinei de fier prin colapsul imperiului socialist devine o premisă 
majoră  pentru  multiple  strămutări  de  populație,  mișcări  migraționale  și  apariția  unor 
noi state-donatoare și receptoare de migranți. Expansiunea Uniunii Europene prin noul 
val de state-membre, foste membre ale blocului socialist și U.R.S.S., generează noi fluxuri 
migraționale în interiorul statelor Uniunii Europene, dar și din afara ei. Printre principalii 
factori care influențează migrația în această perioadă identificăm: diferența în reprodu-
cerea  demografică  („îmbătrânirea”  și  structura  tânără  a  populației);  polarizarea  țărilor 
după  nivelul de  trai  („nord–sud”,  „vest–est”);  suprapopularea  regiunilor  slab dezvoltate 
economic; diferența în angajarea populației apte de muncă, șomajul; diferența în salari-
zare – forța de muncă devine „capricioasă” (salarizarea în industrie – o ora de lucru (anul 
1995): în India, China – 0,25$, în Rusia – 0,60$, Polonia – 2,09$, S.U.A. – 17,20$, Japonia – 
23,66$, Germania – 31,88$)).

2.3. TENDINțE CONTEMPORANE AlE MIgRAțIIlOR glObAlE

a�� Extinderea�geografiei�migrației�și�creșterea�fluxurilor�migraționale�în�lume�
Migranți în afara țărilor de origine: anii 1965 – 75 milioane; 1990 – 120 milioane; 
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2000 – 150 milioane; 2008 – 200 milioane, 2013 – 232 milioane (3,2% din populația lumii);
Migrația internă: 1/6 – 1 miliarde de persoane; în circuitul migrațional este inclusă 

populația din 218 state ale lumii.
b�� Formarea� centrelor-atractori� migraționali� globali� (S.U.A.,  Canada,  Uniunea 

Europeană, Australia, Rusia, Orientul Apropiat, „tigrii / dragonii asiatici”).
Imigrația top 10; anul 2013 S.U.A. – 45,8 milioane, Rusia – 11,3 milioane, Germania – 

9,8 milioane, Arabia Saudită – 9,1 milioane, EAU – 7,8 milioane, Regatul Unit – 7,8 mili-
oane, Franța – 7,4 milioane, Canada – 7,3 milioane, Australia – 6,5 milioane, Spania – 6,5 
milioane.

c�� Diferențierea�și�pluritatea�formelor�de�migrație
Apariția noilor migranți, complexitatea caracteristicilor socioculturale;
Migrația specialiștilor („exodul de creiere” / brain drain);
Migrația forței de muncă necalificate.
d�� Creșterea�migrației�ilegale�
e�� Creșterea� migrației� forțate:� fluxurile  (50  milioane  de  persoane),  extinderea 

geografiei.
f�� Feminizarea�migrației – ¼ din migranți sunt femei. Femeia devine actorul prin-

cipal în căutarea surselor de existență, nu numai persoană de însoțire, membru al familiei 
migrantului.

g�� Migrația –�factor�principal�al�transformărilor�sociale�în�lume:
Concentrarea migranților („settlment”).
h�� Formarea�societăților�cu�pluralism�etnic�și�cultural�(reglarea�prin�asimilare,�

segregare�diferențiată�și�multiculturalism):
• Pierderea populației de către țările de destinație,
• Formarea diasporelor etnice,
• Problema cetățeniei (cetățenie dublă),
• Globalizarea, comunicațiile, tehnologiile informaționale, maladiile.
Migraţia regională și globală contemporană are o serie de implicaţii pentru autono-

mia și suveranitatea statelor-naţiune. Mai întâi, fluxul de imigranţi ilegali și fără acte, pe 
motive economice sau de altă natură, demonstrează capacitatea  limitată a multor state-
naţiune de a-și supraveghea independent frontierele. În al doilea rând, nici statele care și-
au extins supravegherea frontierelor nu au fost capabile să oprească în totalitate fluxul de 
imigranţi ilegali. În al treilea rând, numărul în creștere al încercărilor internaţionale de a 
controla și coordona politicile naţionale în privinţa migraţiilor demonstrează o recunoaș-
tere a naturii  în schimbare a autonomiei și suveranităţii statale și necesitatea de a spori 
cooperarea transfrontalieră în acest domeniu. În al patrulea rând, în sfera politicilor eco-
nomice și culturale, migraţia a transformat mediul politic intern în cadrul căruia operează 
statele capitaliste avansate: puterea colectivă și modelul de alianţe între actorii politici s-au 
schimbat, iar migraţia a redefinit interesele politice, economice și de altă natură, precum 
și perceperea acestora.

Migranţii contemporani călătoresc într-o lume în care dreptul internaţional a înce-
put să aibă impact asupra legislaţiei interne, iar organizaţiile internaţionale monitorizează 
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și intervin în procesele de migraţie. Măsura în care atât infrastructurile, cât și reglemen-
tările ating niveluri interregionale sau transcontinentale va afecta și va modela însăși glo-
balizarea migraţiei.

2.4. ACTORII PRINCIPAlI AI MIgRAțIIlOR CONTEMPORANE

Mișcarea populaţiei reprezintă o componentă importantă a fenomenului demogra-
fic. Ea influenţează nemijlocit forţa de muncă și constituie o caracteristică fundamentală 
a  populaţiei  actuale.  Odată  cu  adoptarea  Declaraţiei  Universale  a  Drepturilor  Omului, 
care stipulează în articolul 13 că „orice persoană are dreptul să se mute și să trăiască în 
interiorul  graniţelor  oricărui  stat”,  dreptul  în  cauză  a  fost  recunoscut  tuturor:  „oricine 
are dreptul să-și părăsească ţara și să se reîntoarcă în ea”. Din 1994 Adunarea Generală a 
O.N.U. a pus în discuţie problema migraţiei internaţionale, iar la 21 decembrie 2001 a fost 
adoptată Rezoluţia 56/203.

Dezbaterile privind fertilitatea redusă, îmbătrânirea populaţiei, șomajul, exportul de 
inteligenţă, drepturile omului, integrarea socială, xenofobia, traficul de fiinţe umane și se-
curitatea individului obligă organismele internaţionale să revadă politicile privind migra-
ţia internaţională, precum și potenţialele beneficii sau dezavantaje, care implică ţările de 
tranzit sau ţările expeditoare/primitoare de migranţi. În cadrul migraţiei internaţionale, 
se atestă două procese strâns legate între ele: imigraţia și emigraţia.

Imigrația�este primirea populaţiei deplasate în ţara de destinaţie, temporar sau defi-
nitiv. Se presupune că este angajat într-un proces de migraţie (emigraţie din ţara de origine 
și imigraţie în ţara de destinaţie) cel care se îndreaptă către o nouă ţară în căutarea unor 
oportunităţi mai bune din punct de vedere economic, a unui mediu profesional superior 
ori a unor căi de acces mai larg la familie, cultură sau religie. În viziunea specialiștilor, 
o asemenea migraţie este apreciată drept voluntară. Ţara de origine nu este obligată  să 
permită părăsirea teritoriului său de către persoanele aflate în această situaţie și, cu atât 
mai mult, niciun stat nu este obligat să-i primească. Ca în orice joc, migraţia creează mo-
dele complexe de câștigători sau perdanţi. În acest context, imigranţii oferă de multe ori 
posibilitatea efectuării unei munci ieftine de care să beneficieze economia în întregul ei, 
dar și pe aceea de a concura pentru obţinerea unor locuri de muncă cu cetăţenii săraci ai 
ţării-gazdă.

Ţara�de�primire�sau�ţara�de�imigraţie�se caracterizează, economic, prin următoarele 
elemente:

•  grad relativ mai ridicat de dezvoltare economică;
•  cerere mai mare de forţă de muncă, în comparaţie cu disponibilităţile naţionale;
•  pondere redusă a tineretului și a populaţiei apte de muncă în totalul populaţiei.
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Tabelul 2.1 țări cu cel mai mare număr de imigranți pentru anul 2015

Nr Țara
Populația�

totală,�
milioane

Imi-
granți,�
mili-
oane

Procentul�
imigranților�
din�întreaga�

populație

Informații
suplimentare

1 SUA 316 45,78 14,5% Imigrația este considerat a fi unul dintre 
pilonii dezvoltării acestei țări. Principale-
le țări din care provin imigranții: Mexic, 
China, India și Filipine

2 Rusia 143 11,04 7,7% Rusia nu pare atractivă pentru cei din Ves-
tul Europei, însă pentru imigranți din țări 
precum Uzbekistan, Kârgâzstan, Moldova 
etc. este una dintre opțiuni.

3 Ger-
mania

80,5 9,84 11,2% În anul 2012, Germania a introdus Cardul 
European Albastru, care oferă drept de lu-
cru cetățenilor cu pregătire superioară din 
afara Uniunii Europene.

4 Arabia 
Saudită

29 9,06 31,4% Principalele țări din care provin imigranții: 
India, Pakistan și Egipt. Statisticile arată că 
doar 15% din forța de muncă străină este 
calificată, în timp ce restul lucrează în agri-
cultură, curățenie sau servicii domestice.

5 Emi-
ratele 
Arabe 
Unite

9,3 7,826 84,1% Principalele țări din care provin imigranții: 
India, Bangladesh și Pakistan

6 Regatul 
Unit

64 7,824 12,2% În 2014 numărul imigranților s-a ridicat 
la aproape 320.000 de persoane. Par-
tidul Conservator susține că numărul 
imigranților ar trebui să fie sub 100.000 de 
oameni/an și insistă să fie luate măsuri în 
acest sens.

7 Franța 65 7,43 11,4% Comunitatea cea mai mare de străini din 
Franța este, de cultură musulmană. În regi-
unea Île-de-France (Paris și împrejurimile 
sale) locuiesc circa 40% dintre străini.

8 Canada 35 7,28 20,7% În ultimii 15 ani, numărul mediu de 
imigranță veniți în Canada a fost de 
250.000 oameni anual. Potrivit statisticilor, 
până în anul 2030, cei născuți în afara țării 
sau din părinți străini vor reprezenta jumă-
tate din populația Canadei.
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Nr Țara
Populația�

totală,�
milioane

Imi-
granți,�
mili-
oane

Procentul�
imigranților�
din�întreaga�

populație

Informații
suplimentare

9 Austra-
lia

23,4 6,48 27,7% Principalele țări din care provin imigranții: 
Noua Zeelandă (peste 16%), Regatul Unit 
(14%), India (11%) și China (10%).

10 Spania 46,7 6,46 13,8% Peste 1,5 milioane de imigranți provin din 
țările din America Latină, iar mai bine de 
2 milioane de persoane sunt din statele 
membre ale Uniunii Europene.

Emigranții�reprezintă populația care se deplasează pendulator între ţara de origine 
(reședinţă) și locul de muncă (ţara de primire). În acest caz, ţara de origine are un grad mai 
redus de dezvoltare economică, o pondere ridicată a tineretului, a populaţiei apte de mun-
că în totalul populaţiei, o natalitate ridicată, nu are posibilităţi de utilizare pe plan naţional 
a forţei de muncă disponibile, nici investiţii în unele sectoare economice. Totodată, ţara de 
origine, din care pleacă forţa de muncă, se numește ţară de emigraţie.

Emigraţia este dependentă de mai multe aspecte: vârstă, stare matrimonială, sex, ni-
vel de educaţie etc. Astfel, bătrânii și copiii migrează mai rar decât adulţii, bărbaţii mi-
grează mai des decât femeile. Mai ales în situaţia migranţilor cu familii se constată de-
plasări echilibrate de copii, bătrâni  și  femei. Un asemenea caracter  selectiv al migraţiei 
internaţionale a forţei de muncă duce la apariţia diferenţelor între populaţia de unde se 
migrează și populaţia din ţările în care se imigrează. Emigrează în special tinerii, iar la 
aceștia, tendinţe de a emigra mai puternice găsim printre celibatarii cu o anumită califica-
re. Ponderea femeilor în migraţie crește considerabil în urma regrupării familiale și, ceea 
ce este relativ nou, a dezvoltării activismului feminin.

Fenomenul de emigrare este în funcţie directă de înlăturarea barierelor de plecare și 
de informaţiile trimise de primii migranţi care au emigrat, de diminuarea cheltuielilor de 
transport și de reducerea obstacolelor juridice și a incertitudinilor referitoare la ameliora-
rea condiţiilor de viaţă. Cauzele care determină migraţia internaţională a forţei de muncă 
sunt determinate de: condiţiile economice din ţara respectivă, condiţiile de natură politi-
că, religioasă, culturală, ideologică, naţională, geografică sau de altă natură.

Migranții�de�muncă�înalt�calificați��În contextul deosebit de complex al migrării 
forţei de muncă din zilele noastre se observă două fenomene noi:

•  migraţia extrem de rapidă a specialiștilor de înaltă calificare, atât din ţările dez-
voltate, cât și în ţările în dezvoltare, ca urmare a șomajului, a prigoanei politice, 
a convingerilor religioase sau a efectelor progresului tehnic contemporan faţă de 
factorul uman;

•  extinderea migraţiei clandestine.
Migraţia  internaţională a  forţei de muncă de  înaltă calificare – trăsătură actuală a 

migraţiei forţei de muncă, cunoscută sub denumirea de „brain drain” – evocă clar pentru 
ţările de origine o pierdere a capitalului  intelectual. Acest  fenomen nu este nou pentru 
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ţările de primire, care sunt ţări dezvoltate, cărora le este specific numărul mare al cate-
goriei respective de  imigranţi. Din ţările  lumii a  treia, unde suprapopulaţia relativă are 
dimensiuni mult mai mari, acest exod se îndreaptă către ţările dezvoltate și spre ţările în 
curs de dezvoltare deţinătoare de capital.

Emigrarea poate avea loc chiar și în rândul persoanelor care au un loc de muncă în 
ţară, cauza economică principală a emigrării fiind diferenţa dintre nivelul naţional al sala-
riului. Realităţile lumii contemporane arată că deosebirile dintre salariile medii naţionale 
se concretizează în adevărate decalaje. Nivelul scăzut al salariilor în ţările în dezvoltare 
determină o parte a muncitorilor să emigreze în ţările dezvoltate, unde salariile sunt infe-
rioare salariului mediu al muncitorilor autohtoni, dar superioare celor din patria lor. Acest 
lucru permite ţărilor dezvoltate economic să atragă, asemenea unui magnet, muncitorii 
din ţări cu condiţii de muncă și viaţă scăzute.

În mod curent, aproximativ 175 de milioane de persoane se deplasează în altă ţară 
decât cea de origine. Din 1975 numărul migranţilor s-a dublat, la nivel mondial 60% din 
aceștia locuiesc în regiuni dezvoltate ale lumii și restul 40% în zone foarte puţin dezvol-
tate. Mulţi dintre migranţi trăiesc în Europa (56 milioane), Asia (50 milioane) și America 
de Nord (41 de milioane). Aproape 1 din 10 persoane trăiesc cu statut de migrant în regi-
unile dezvoltate și, la polul opus, este migrant aproape 1 din 70 de persoane din ţările în 
dezvoltare.

Refugiații�� După  cel  de-al  Doilea  Război  Mondial,  Adunarea  Generală  a  ONU  a 
adoptat o definiție generală privind refugiații. Comunitatea  internațională a recunoscut 
faptul că refugiații au nevoi specifice, deoarece nu se pot bucura de protecția statului lor și, 
prin urmare, trebuie să fie protejați de către un alt stat. În scopul de a distinge refugiații ca 
o categorie aparte de migranți, Națiunile Unite au adoptat, la 28 iulie 1951, Convenția pri-
vind statutul refugiaților, oferindu-le drepturi speciale. Articolul 1 al Convenției prevede 
că termenul „refugiat” se aplică „oricărei persoane care, ca urmare a unor temeri justificate 
de a fi persecutată pe motive de rasă, religie, naționalitate, apartenență la un anumit grup 
social sau opinie politică, se află în afara țării a cărei cetățenie o are sau în care avea reședință 
obișnuită și care nu poate sau nu dorește să se bucure de protecție sau să se reîntoarcă.”

La finele anului 2001, numărul refugiaţilor la nivel mondial era de 15,9 milioane, din 
care 3 milioane de refugiaţi în ţările dezvoltate și 12,9 în ţările în dezvoltare. Asia găzdu-
iește cel mai mare număr de refugiaţi (9,1 milioane), iar pe locul doi se află Africa cu 3,6 
milioane refugiaţi. În perioada 1995–2000, multe din ţările dezvoltate ale lumii, anual, au 
câștigat (estimativ) 2,3 milioane de migranţi din ţările slab dezvoltate. America de Nord 
a absorbit anual 1,4 milioane de migranţi, urmată de Europa cu un câștig anual net de 0,8 
milioane și Oceania cu o cifră modestă de sub 90.000 de migranţi anual. Între anii 1995 și 
2000, cea mai ridicată rată a migraţiei s-a înregistrat tot în America de Nord, cu o medie 
anuală de 4,6 migranţi la 1.000 de persoane, urmând apoi Oceania cu o rată netă medie a 
migraţiei de aproximativ 3 migranţi la 1.000 persoane, Europa înregistrând sub 1 migrant 
la 1.000 de persoane. Cea mai ridicată rată a emigraţiei a avut-o America Latină și Cara-
ibe, cu 1 migrant la 1.000 de persoane. Pentru Africa și Asia ratele nete de emigrare s-au 
estimat a fi foarte reduse, adică 0,4–0,6 migranţi la 1.000 de persoane.
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Migranții�ilegali��Ţările dezvoltate încearcă să limiteze imigraţia în acest cadru. În 
pofida reglementărilor legale de trecere a frontierei, a restricţiilor și a măsurilor de pază și 
securitate luate împotriva încălcărilor, se constată existenţa unui flux masiv ilegal de imi-
granţi către spaţiul comunitar. În Statele Unite, de pildă, asemenea imigranţi sosesc din 
diverse zone ale lumii și, în special, din Mexic, America Centrală și Zona Caraibelor, în 
timp ce în Europa Occidentală cea mai mare parte a acestora provin din Africa de Nord, 
Turcia și, în număr sporit, din Europa de Est. Unii șefi de state europene și-au exprimat 
temerea că, în cadrul acestui proces complex al integrării, controlul traficului de frontieră 
și, implicit, al numărului total de imigranţi staţionaţi pe teritoriul lor, ar fi mai greu de re-
alizat. Este și motivul pentru care electoratul suedez a respins propunerea de a fi membru 
a Uniunii Europene.

În sprijinul acestei decizii poate fi exemplificată situaţia câtorva zeci de mii de imi-
granţi și refugiaţi din nordul Africii care au venit în Maroc în perioada 2004–2006 și au 
reușit apoi să pătrundă în Spania prin două enclave din zonă. Exodul lor nu a mai putut 
fi controlat, deoarece, ajunși pe  teritoriul  spaniol, ei nu mai puteau fi  trimiși  înapoi,  în 
cazul în care autorităţile nu reușeau să le stabilească naţionalitatea. Creșterea numărului 
de imigranţi care încercau să ajungă în zona enclavelor este rezultatul măsurilor luate pe 
linia limitării accesului diverselor ambarcaţiuni ilegale de imigranţi proveniţi din nordul 
Africii. După ce autorităţile spaniole au închis acest culoar,  imigranţii nord-africani au 
găsit o nouă cale de acces prin zona Insulelor Canare.

Tabelul 2.2. Tipuri de migranți

Migrant – persoana implicată în procesele migraționiste;
Emigrant – persoana care părăsește țara de origine;
Imigrant – persoana care intra în țara-gazdă;
Repatriat – persoana care s-a reîntors în patrie după o absență îndelungată;
Refugiat – persoana care este considerată că are nevoie de protecție datorita condițiilor exis-
tente în țara de origine;
Persoana�intern�deplasată – persoana care pleacă din localitatea dată din cauza securității 
personale, însă nu traversează frontiera de stat;
Migrant�ecologic – persoana care pleacă din localitatea dată din cauza situației ecologice 
nefavorabile;
Migrant�de�muncă – persoana care este implicată în migrație, pleacă din localitatea dată la 
muncă cu scopul căutării unui câștig mai mare:
Imigrant�de�muncă – persoana care pleacă din localitatea dată la muncă cu scopul căutării 
unui câștig (salariu) mai mare;
Emigrant�de�muncă�(șederea e mai mare de 14 luni);
Imigrant�ilegal – persoana care intră în țară ilegal, fără acte recunoscute și stabilite de țara de 
destinație;
Migrant�ilegal�tranzit – persoana care intră în țară ilegal, fără acte recunoscute și stabilite de 
țara de destinație; cu scopul de a se deplasa în a treia țară (perioada aflării în țara de tranzit 
până la trei luni);
Popoare�deportate – popoarele care au fost forțat ridicate/strămutate din locurile tradiționale 
de trai (în URSS în perioada lui I. Stalin au fost deportate în Siberia, Kazahstan, Asia Mijlocie 
22 de popoare)
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Întrebări pentru recapitulare:

1.  Stabiliți premisele ce au condiționat mișcările migratorii ale populației.
2.  Care  au  fost  principalele  fluxuri  migraționale  globale?  Specificați  factorii  care  au 

influențat apariția fluxurilor migraționale.
3.  Determinați tendințele contemporane ale migrațiilor globale. Care este impactul lor 

asupra procesului de dezvoltare a societății contemporane?
4.  Identificați  și  caracterizați  actorii  principali  ai  migrațiilor  la  etapa  contemporană. 

Evaluați impactul statelor naționale ca actori ai proceselor migraționale asupra pro-
cesului de dezvoltare.
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TEMA 3. IMPACTUl MIgRAțIEI 
îN DEzvOlTAREA STATElOR 
CONTEMPORANE: REAlITățI șI RISCURI

3�1�� Corelația�migrație–dezvoltare
3�2�� Impactul�social-economic�și�uman�al�migrațiilor�asupra�dezvoltării
3�3�� Modalitățile�de�integrare�a�migraţiei�în�dezvoltare

3.1. CORElAțIA MIgRAțIE–DEzvOlTARE

În retorica politică și academică, termenul „dezvoltare” a fost conectat la fenomenul 
migrației abia în anii 1960. Organizația Internațională pentru Migrație menționează pen-
tru prima dată în tandem cele două procese cu ocazia demarării în 1964 a programelor de 
atragere și retenție a migranților cu calificări profesionale înalte. În anii 1960 se considera 
că migraţia contribuie cu remitenţe financiare și cunoștinţe la „modernizarea” regiunilor 
de origine ale migranţilor, în anii 1970 aceasta a fost acuzată că ar fi alimentat decalajele 
globale, prin transferul în regiunile dezvoltate a forţei de muncă ieftine. Pe parcursul ani-
lor 1980 și 1990, studiile au demonstrat că migraţia și consecinţele acesteia nu sunt deter-
minate doar de factori economici, ci și de cei sociali, legați de modul de viață. Indiferent 
de perioada în care au fost emise, majoritatea opiniilor cu privire la diada migrație–dez-
voltare se înscriu în registrul optimist–pesimist.2

Analizat din perspectiva dezvoltării, contextul global și naţional determină contextul 
local de dezvoltare, care, la rândul său, influenţează asupra aspiraţiilor și oportunităţilor 
de migrare ale populaţiei. În același timp, aspiraţiile și oportunităţile disponibile în con-
textul local al populaţiei determină modul în care aceasta poate utiliza resursele rezultate 
pe urma mobilităţii atât pentru propria bunăstare, cât și pentru bunăstarea comunităţii și 
naţiunii lor.

Astfel, corelaţia dintre migrație și dezvoltare corespunde abordării capacităţii de dez-
voltare�umană, care percepe dezvoltarea drept extindere a „capacităţilor” personale, de-
finită prin lucrurile pe care aceștia sunt capabili să le realizeze și ceea ce pot ei deveni în 
viaţa.
2  Raghuram P. Which Migration, What Development? Unsettling  the Edifice of Migration and Development http://onlineli-

brary.wiley.com/doi/10.1002/psp.536/pdf; Castles S. Development and migration or migration and development: What comes 
first?’ În: Asian and Pacific Migration Journal, 2009, 18 (4), 441–469; Levitt P. end Nyberg-Sørensen N. The transnational turn 
in migration studies https://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/gcim/
gmp/gmp6.pdf
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Datorită faptului că oamenii sunt consideraţi drept deţinători ai puterii de modelare 
a propriilor vieţi, dezvoltarea nu poate fi obţinută pentru ei, ci doar de ei înşişi. Oamenii 
înșiși reprezintă sursa asistenţei: ei sunt beneficiarii, precum și creatorii progresului social 
și ai celui economic. Astfel, obiectivele și mijloacele de dezvoltare sunt cele de consolidare 
atât a capacităţilor intrinsece ale persoanelor (spre exemplu: cunoștinţele, sănătatea, res-
pectul de sine), cât și a oportunităţilor acestora (spre exemplu: accesul la educaţie, angajare 
în câmpul muncii sau procesul de luare a deciziilor), care îi fac „capabili” să-și modeleze 
propriul destin. Migranţii și asociaţiile lor, autorităţile locale, societatea civilă, ONG-urile, 
sectorul privat, sectorul academic și altele au devenit actorii-cheie în cooperarea pentru 
dezvoltare.

În urma abordării dezvoltării umane, capacităţile și abilităţile actorilor mai mici tre-
buie consolidate, iar oportunităţile corespunzătoare trebuie să asigure implicarea activă 
a acestora. Printre actorii de talie mică, factorii de decizie au acordat o atenţie deosebită 
rolului migranţilor. Ei au insistat asupra protecţiei drepturilor migranţilor, creării unor 
căi legale de migraţie, asupra participării totale a migranţilor atât în societăţile de origine, 
cât și  în cele de reședinţă, toate având drept scop influenţarea implicării migranţilor în 
dezvoltare.

În ultimii 10–15 ani, binomul migrație–dezvoltare s-a  transformat dintr-un motiv 
de  dezbateri  academice  într-un  domeniu  de  studiu  distinct  și  o  preocupare  reală  pen-
tru  factorii  de  decizie.  Schimbarea  în  viziune  a  presupus  și  faptul  că  migranții  au  fost 
acceptați ca actori importanți în dezvoltare. Pe măsură ce donatorii internaționali – state 
sau organizații – au recunoscut eșecul înregistrat de multe programe destinate diminuării 
sărăciei în regiunile subdezvoltate ale lumii (în special în Africa), entități internaționale 
sau naționale, precum Organizația Internațională pentru Migrație, FMI, Banca Mondială, 
băncile și guvernele naționale, organizațiile non-profit s-au arătat interesate de volumul și 
natura efectelor migrației asupra dezvoltării. Interesul acestei suite de actori s-a manifestat 
în demersuri oficiale prin care s-a încercat măsurarea și cuantificarea beneficiilor și/sau a 
dezavantajelor reale ale binomului migrație–dezvoltare. La nivel internațional, discuțiile 
cu privire la necesitatea maximizării câștigurilor derivate din migrație atât pentru state-
le de origine, cât și pentru statele de primire, au culminat în septembrie 2006, odată cu 
desfășurarea  lucrărilor  Dialogului  la  Nivel  Înalt  cu  privire  la  Migrație  și  Dezvoltare  al 
Organizației Națiunilor Unite (UN High Level Dialogue on Migration and Development). 
Scopul acestui organism a constat în crearea unui context favorabil în care reprezentanții 
statelor să identifice aspecte multidimensionale ale migrației și modalități prin care țările 
pot să maximizeze beneficiile de dezvoltare ale migrației, minimizând,  în același  timp, 
efectele negative ale mobilității umane pe plan internațional.
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3.2. IMPACTUl SOCIAl-ECONOMIC șI UMAN Al 
MIgRAțIIlOR ASUPRA DEzvOlTăRII

Abordarea dezvoltării umane a  influenţat și modul de percepţie a contribuţiei mi-
granţilor  la dezvoltare. Potrivit conceptelor existente, migrația  internațională generează 
trei tipuri de transferuri, fiecare influențând dezvoltarea în moduri diferite. Cele trei tipuri 
de transferuri sunt denumite și cei 3 T3.

 ➢ Primul transfer este cel al persoanelor și al forţei de muncă (imigrarea, emigrarea 
și întoarcerea) (T1), care conduce la modificarea numărului populaţiei și al forţei de mun-
că, precum și al compoziţiei acestora;

 ➢ Cel de-al doilea transfer este cel de know-how și cunoștinţe (T2): în procesul de 
migraţie are loc, pe de o parte, mobilitatea ideilor și cunoștinţelor, iar pe de altă parte, apli-
carea noilor aptitudini și idei din străinătate. Acest „capital de cunoștinţe” circulă între 
țara de baștină și ţările-gazdă ale migranţilor prin intermediul reţelelor sociale transnaţi-
onale, care facilitează transferul de tehnologie și antreprenoriat. De asemenea, transferul 
de cunoștinţe poate avea loc la reîntoarcerea migranţilor acasă.

 ➢ Transferul activelor financiare reprezintă cel de-al treilea tip de transfer (T3), care 
poate avea forme diverse: salarii, economii și remitenţe, precum și investiţii (inclusiv din 
partea membrilor diasporei);

Impactul celor 3T poate fi atât pozitiv, cât și negativ. De exemplu, în cadrul transferu-
lui de tip T1, angajarea peste hotare reduce șomajul în ţara de origine, aplanând deficitul 
de forţă de muncă în ţara de destinaţie. Totodată, aceasta poate conduce la destrămarea 
familiilor în ţara de origine sau la o suprasolicitate a serviciilor și infrastructurii în ţara de 
destinaţie, din cauza unei creșteri de populaţie. În cazul transferurilor de tip T2, migranţii 
transmit celor rămași în ţara de origine anumite atitudini și valori, desprinse din ţara de 
destinaţie. Ceea ce poate avea o conotaţie pozitivă: de exemplu, se pune un accent sporit pe 
îngrijirea sănătăţii și educaţie. Dar poate avea și o conotaţie negativă: promovarea ideilor 
care nasc  tensiuni sau conflicte de ordin etnic sau naţional.  În cadrul  transferurilor de 
tip T3, migraţia și remitenţele trimise acasă pot constitui o strategie de existenţă pentru 
migranţi și  familiile rămase  în ţara de origine. Dar afluxul de remitenţe poate cauza și 
inflaţia, și spori inegalităţile dintre familiile care beneficiază și cele care nu beneficiază de 
remitenţe.

Menționăm că toate cele trei tipuri de transfer sunt interconectate și că T2 și T3 re-
zultă din T1 – competenţele și banii circulă odată cu circulaţia oamenilor. În procesul de 
elaborare a politicilor și strategiilor de dezvoltare, factorii de decizie care intenţionează să 
valorifice T2 și T3 trebuie, de asemenea, să ia în considerare și T1 – migraţia în sine. Acest 
fapt înseamnă că statul interesat de creșterea remitenţelor trebuie să ia în considerare nu 
doar remitenţele și circumstanţele în care ele sunt recepţionate, dar și condiţiile de trai, 
de lucru și de circulaţie a migranţilor peste hotare pentru a genera aceste remitenţe. Prin 

3  Integrarea migrației în strategiile de dezvoltare. Ghid pentru factori de decizie și specialiști, OIM, Chișinău, 2013.



28 | Migraţia şi dezvoltarea: aspecte politico-juridice

urmare, este esenţial de a aborda gestionarea migraţiei ca pe o parte integrantă a oricărei 
strategii de migraţie și dezvoltare.

Impactul migrației asupra dezvoltării poate fi analizat și prin prisma noțiunii de ca-
pital. Astfel,  resursele  sau beneficiile de bază cu care migranţii contribuie  la dezvoltare 
constituie: capitalul social, financiar, uman și cel cultural.

Capitalul�social��Migranţii stabilesc și menţin legături sociale între diferite localităţi. 
Potenţialul înglobat în respectivele relaţii sociale generatoare de alte resurse este cunoscut 
sub termenul de capital social. Anume acesta permite crearea reţelelor ce facilitează flu-
xul informaţiilor, aptitudinilor, resurselor financiare, valorilor, ideilor etc. Capitalul social 
poate crea o legătură dintre diverse grupuri ale familiilor migranţilor și asociaţiile diaspo-
rei, reţelele profesionale și de afaceri sau chiar congregaţiile religioase.

Mulţi cercetători consideră că aceste legături devin mai slabe pe măsură ce migranţii 
se integrează în locurile în care s-au stabilit. Totuși majoritatea migranţilor pot fi carac-
terizaţi printr-un „nivel de trai transnaţional”, iar datorită expansiunii tehnologiilor in-
formaţionale și de comunicaţii, precum și intensificării migraţiei, majoritatea migranţilor 
sunt capabili să menţină aceste legături pentru mult timp. Astfel, migranţii pot beneficia 
de pe urma acestor legături prin implicarea proprie în acţiuni de dezvoltare sau prin fur-
nizarea către factorii de decizie politică a informaţiei din prima sursă.

Capitalul�financiar�reprezintă remitențele făcute de către migranți. În ultimul dece-
niu, a fost acordată o atenţie sporită capitalului financiar al migranţilor, parţial datorită 
mărimii remitenţelor primite de către ţările în curs de dezvoltare (315 miliarde de dolari 
SUA în 2010; Banca Mondială 2010) și potenţialului pentru pieţele financiare concentrat 
în economiile diasporei (400 miliarde de dolari SUA; Banca Mondială 2011). Remitenţele 
reprezintă  o  sursă  suplimentară  pentru  veniturile  gospodăriilor  care  permit  asigurarea 
necesităţilor primare, precum și participarea la evenimente ordinare (spre exemplu: festi-
valuri religioase, aniversări ale orașului, aniversări și alte ocazii familiale). Datorită faptului 
că  remitenţele  stimulează  consumul,  acestea  pot  avea  efect  multiplicator  în  economiile 
locale. De asemenea,  remitenţele pot produce relaţii de dependenţă dintre expeditori  și 
destinatari, inegalităţi în veniturile familiilor migranţilor și la cele nonmigrante sau chiar 
destabilizarea economiilor fragile.

Capitalul� uman� presupune  aptitudinile  și  cunoștinţele  migranţilor.  Pe  lângă  cali-
ficări, capitalul uman include ocupaţiile, aptitudinile și încrederea în sine a persoanelor. 
Deoarece persoanele instruite sunt considerate drept deţinătoare a unui capital uman ex-
trem de valoros, mobilitatea  lor a generat o dezbatere  intensă pe marginea costurilor și 
beneficiilor migraţiei. Spre exemplu, „exodul de creiere”  reprezintă o  formă a migraţiei 
forţei de muncă calificate prin care investiţiile în educaţie făcute de către ţara de origi-
ne se consideră a fi nerecuperabile. Situaţia în care migranţii înalt calificaţi sunt angajaţi 
în posturi pentru  care  ei deţin  o  calificare  mai  înaltă  este denumită drept  fenomen de 
„irosire a inteligenţei”. Cu toate acestea, este general recunoscut faptul că beneficiile pro-
duse de cunoștinţe tind să fie împărţite  între ţările expeditoare și cele destinatare. Spre 
exemplu, se consideră că migranţii înalt calificaţi își vor utiliza calificarea și aptitudinile 
și vor încasa salarii mai mari în străinătate. Acest fapt presupune remitenţe, transferuri 
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de tehnologii, apartenenţă la reţelele profesionale,  investiţii și,  fără îndoială, o integrare 
mai bună a ţărilor de origine pe pieţele globale. Fenomenul este cunoscut ca „atragerea de 
inteligenţă” (brain gain). Dezbaterile pe marginea subiectelor privind „exodul de creiere”, 
„irosirea inteligenţei” și „atragerea de inteligenţă” se referă, în mare parte, la persoanele 
înalt  calificate  și  la  cele  calificate  (spre  exemplu:  studenţi cu studii superioare, profesio-
niști, persoane angajate în sectoarele înaltelor tehnologii și înaltelor productivităţi). Cu toa-
te acestea, aptitudinile și cunoștinţele pot fi transferate și de persoanele cu un nivel mai 
scăzut de instruire și educaţie, transfer care este mai bine perceput prin adoptarea ideii de 
„circulaţie”. Conștientizarea nivelului de  trai  transnaţional al migranţilor recent a con-
dus la promovarea „circulaţiei” drept alternativă a distribuirii beneficiilor rezultate de pe 
urma mobilităţii cunoștinţelor, fie, spre exemplu, prin intermediul mobilităţii geografice 
a lucrătorilor migranţi sau prin intermediul reţelelor de afaceri. La nivel de politici sunt 
reflectate trei abordări majore de redresare a fenomenului de mobilitate a cunoștinţelor: 
retenţia (prin intermediul stimulentelor), revenirea (pentru totdeauna sau temporară) și 
circulaţia cunoștinţelor.

Capitalul�cultural��Contribuţiile migranţilor la dezvoltare depind de realizarea ca-
pacităţilor și drepturilor lor. În esenţă, mobilitatea umană reprezintă o chestiune de ale-
gere și libertate a tuturor persoanelor. Mobilitatea persoanelor este cea mai de succes în 
cazurile  în care acestea  reușesc  să profite  la maxim de pe urma migraţiei  lor. Exemple 
ale constrângerilor migraţioniste de diferite niveluri  sunt:  lipsa resurselor economice, a 
capitalului social și restricţiile de ordin legal în ceea ce privește migraţia. Bunăstarea mi-
granţilor, unul din rezultatele pozitive posibile ale migraţiei, poate crește prin dobândirea 
noilor valori  și  idei  (spre exemplu: democraţie, echitate etc.)  cunoscute sub  termenul de 
„capital cultural”. Accesul migranţilor la capitalul cultural poate avea loc, bunăoară, prin 
contribuţia la consolidarea păcii și soluţionarea conflictelor în ţările de origine. Totodată, 
mobilitatea poate spori accesul  la  libertăţile sociale, economice și politice sau „poate de 
asemenea presupune o scădere în ceea ce privește bogăţia și bunăstarea, în special dacă ast-
fel de decizii sunt adoptate în condiţiile unor constrângeri majore”. Este cazul traficului de 
fiinţe umane, migraţiei forţate sau relocării forţate atât în situaţia migraţiei internaţionale, 
cât și a celei locale. Astfel, migranţii trebuie să evalueze beneficiile pe care le presupune 
migraţia în termenii bunăstării comparativ cu costurile potenţiale de ordin social, politic 
și psihologic pe care aceasta la fel le presupune.

Menţionăm  faptul  că  implicarea  migranţilor  în  dezvoltare  se  poate  manifesta  sub 
diferite forme. Spre exemplu, migranţii pot face remitenţe către rudele lor în mod indivi-
dual sau pot să se mobilizeze în mod colectiv, prin intermediul asociaţiilor în campaniile 
de  promovare  sau  la  îmbunătăţirea  serviciilor  și  infrastructurii  locale.  Migranţii  pot  fi 
iniţiatorii propriilor proiecte sau își pot oferi sprijinul altor specialiști care implementează 
proiecte din numele lor. Migranţii se pot reîntoarce (pentru totdeauna sau temporar) în re-
giunile lor de origine sau se pot implica în procese de dezvoltare de la distanţă (spre exem-
plu: participarea în cadrul conferinţelor virtuale). Migranţii pot acţiona din considerente 
altruiste sau în baza interesului privat, iar implicarea lor este voluntară sau din conside-
rente profesionale, cu titlu gratuit sau recompensată. Aceste forme diverse de participare 
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indică asupra necesităţii identificării și adoptării măsurilor de încurajare a implicării mi-
granţilor în procesul de dezvoltare. Contextele politice în care implicarea transnaţională 
a migranţilor, multiplele obligaţii și loialitatea lor este recunoscută sunt susceptibile de a 
reuși în stimularea migranţilor de a se implica în procesele de dezvoltare. Aceasta presu-
pune promovarea integrării socioeconomice și politico-civile a migranţilor în societăţile 
de destinaţie și cele de origine.

Pentru crearea unei viziuni ample referitor la subiectul discutat, prezentăm efectele 
migrației asupra dezvoltării:

Tabelul 3.1

Efecte�pozitive Efecte�negative
•  Beneficii economice – remitenţe, investiţii, 

etc.;
•  Piaţa muncii și oportunităţi de angajare peste 

hotare (mobilitate sporită a forţei de muncă);
•  Emanciparea femeilor / altor grupuri;
•  Impact asupra instituţiilor sociale în ţările de 

origine și de destinaţie;
•  Migranţii în calitate de promotori ai dezvoltă-

rii (capitalul uman, capitalul social, cunoștin-
ţele, stimularea inovaţiilor, progres și ascensi-
une, buna guvernare);

•  Diaspora ca sursă a dezvoltării economice și 
sociale;

•  maximizarea impactului de dezvoltare al 
migraţiei prin transferul de cunoștinţe da-
torită reîntoarcerii (circulaţiei inteligenţei/
cunoștinţelor);

•  Echilibrarea efectelor asupra veniturilor din 
ţările de origine.

•  Exod de creiere (pierderea capitalului 
uman, inclusiv a specialiștilor înalt 
calificaţi) și irosirea de inteligenţă 
(ocuparea forţei de muncă calificate/
necalificate) implică dificultăţi în ce 
privește reintegrarea profesională în 
urma unei eventuale reîntoarceri;

•  Costuri sociale negative: familii 
distruse, copii și bătrâni abandonaţi, 
împovărarea sistemului protecţiei 
sociale;

•  Impact al inflaţiei asupra economiei / 
presiunea asupra cursului de schimb 
valutar;

•  Inegalitate / decalaj sporit între 
venituri;

•  Crearea unei „tradiţii a migraţiei”;
•  Migraţia asimetrică prejudiciază 

relaţiile interstatale.

3.3. MODAlITățIlE DE INTEgRARE A MIgRAţIEI îN DEzvOlTARE

În prezent, s-a constatat că migraţia și dezvoltarea pot avea atât interacţiuni pozitive, 
cât și negative. În acest context, este important ca autoritățile statului să intervină în mod 
sistemic și autocuprinzător în planificarea dezvoltării statului, valorificând efectele bene-
fice ale migraţiei și ameliorând consecinţele ei negative.

O modalitate de integrare a migrației în procesul de dezvoltare a statului o consti-
tuie elaborarea unei Strategii de dezvoltare, ceea ce vizează integrarea în legislaţie, politici 
și programe la nivel naţional, local și regional a aspectelor ce ţin de migraţie și dezvoltare. 
Totodată, se presupune integrarea acestor aspecte în toate etapele procesului de planificare 
a dezvoltării, inclusiv formularea, implementarea, monitorizarea și evaluarea.
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Importanța integrării migraţiei în dezvoltare, atât la nivel internaţional, cât și naţi-
onal, a suscitat atenţia sporită a factorilor de decizie în materie de elaborare a politicilor 
publice. Sub impulsul Dialogului la Nivel Înalt al ONU privind Migraţia Internaţională și 
Dezvoltarea, din 2006 și, ulterior, în 2009 a Forumului Global privind Migraţia și Dezvol-
tarea, comunitatea internaţională a recunoscut potenţialele beneficii de dezvoltare pe care 
le poate genera migraţia la nivel de ţară și la nivel de migrant.

În anul 2010, Grupul Global de Migraţie (GGM)4 a decis să creeze un Grup de Lu-
cru privind Integrarea Migraţiei  în Strategiile de Dezvoltare naţională, fiind coprezidat 
de PNUD și OIM, care întrunește câteva agenţii membre ale GGM. Scopul Grupului de 
Lucru este facilitarea cooperării dintre agenţiile internaţionale asupra migraţiei și dezvol-
tării,  la nivel de ţară, cu un accent special pe sprijinirea eforturilor depuse de autorităţi 
și Echipa de Ţară UN (EŢNU) în direcţia integrării migraţiei în strategiile naţionale de 
dezvoltare. În același an, GGM a lansat Ghidul privind Integrarea Migraţiei în Planurile de 
Dezvoltare, prezentat guvernelor în cadrul Forumului Global privind Migraţia și Dezvol-
tarea (FGMD), care a avut loc în 2010, în Mexic. În 2011, Elveţia, în calitate de președinte 
al FGMD, a fixat respectarea Ghidului ca fiind una dintre priorităţile FGMD.

Astfel, începând cu anul 2011, Grupul de Lucru a lansat un proiect privind Integra-
rea Migraţiei în Strategiile Naţionale de Dezvoltare în patru ţări-pilot (Jamaica, Tunisia, 
Moldova, Bangladesh). Proiectul este gestionat de PNUD și finanţat de Agenţia Elveţiană 
pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

În calitate de țară-pilot, Republica Moldova urma să  implementeze un proiect pri-
vind integrarea migraţiei în planurile sale de dezvoltare. Astfel, în 2012 Moldova a aprobat 
Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020” care abordează politicile de migraţie 
din perspectiva retenţiei capitalului uman și fundamentării unui nou model de creștere 
economică. Scopul ei este să îndepărteze constrângerile în dezvoltarea afacerilor și inves-
tirea remitenţelor și economiilor în economia naţională, dar și să creeze mai multe opor-
tunităţi pentru reţinerea forţei de muncă și reducerea migraţiei în rândul tinerilor.

Programul-pilot  Comun  „Integrarea  Migraţiei  în  Strategiile  de  Dezvoltare  ale  Re-
publicii Moldova”  (MOMID)  își propune  să  favorizeze apariţia beneficiilor de pe urma 
legăturilor dintre migraţie și dezvoltare și să reducă consecinţele negative prin înaintarea 
Propunerii�de�Integrare�Naţională�a�Migraţiei, bazate pe o evaluare comprehensivă a 
managementului migraţiei și a coerenţei politice din Republica Moldova. Aceasta va asi-
gura o abordare sistematică a procesului de integrare a migraţiei în planurile de dezvol-
tare, în conformitate cu Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020” și va orienta 
acţiunile politice viitoare în sensul migraţiei și dezvoltării.
4  Grupul Global pentru Migrație  (GGM) este  creat  între agenții,  întrunește  șefii  acestora  și urmărește  să promoveze aplica-

rea vastă a tuturor instrumentelor, normelor relevante internaționale/regionale cu privire la migrație și să încurajeze adop-
tarea unor abordări coerente,  comprehensive  și bine coordonate  în domeniul migrației  internaționale. GGM întrunește 16 
organizații implicate activ în domeniul migrației internaționale și problemelor aferente: Organizația Internațională a Mun-
cii,  Organizația  Internațională  pentru  Migrațiune,  Oficiul  Înaltului  Comisar  ONU  pentru  Drepturile  Omului,  Conferința 
Națiunilor Unite pentru Comerț  și Dezvoltare, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Departamentul Națiunilor 
Unite pentru Afaceri Economice și Sociale, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Ştiință și Cultură, Fondul ONU 
pentru Populație, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, Institutul 
Națiunilor  Unite  pentru  Formare  și  Cercetare,  Agenția  Națiunilor  Unite  pentru  Combaterea  Drogurilor  și  Criminalității, 
Banca Mondială, Comisiile Regionale ale Națiunilor Unite, Fondul Națiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei (UNIFEM) 
drept parte din UN Women, Organizația Mondială a Sănătății (OMS).
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O altă modalitate de integrare a migrației în dezvoltare se realizează la nivel de politici 
de stat, reprezentând exprimarea voinţei politice de  înţelegere și consolidare a relevanţei 
migraţiei în atingerea obiectivelor politice naţionale, regionale sau locale. Drept exemplu 
servește  dorinţa  politică  consolidată  care  există  a  autorităţilor  Republicii  Moldova,  pre-
cum și angajamentul lor faţă de agenda de reformare a politicilor, reflectate în următoarele 
documente  strategice:  Declaraţia  comună  privind  Parteneriatul  de  Mobilitate  Republica 
Moldova – UE (semnată în 2008) și Programul naţional de implementare a Planului de Ac-
ţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de viză 
(aprobat în 2011)5, care denotă angajamentul autorităţilor în vederea realizării reformelor 
instituţionale și de armonizare cu „acquis communautaire”. Documentul strategic Acordul 
Cadru de Parteneriat al Naţiunilor Unite – Republica Moldova pentru anii 2013–2017 „Spre 
Unitate în Acţiune”, semnat în 2012, are drept scop de a „consolida aspiraţiile de dezvoltare 
a Guvernului Republicii Moldova prin sprijinul acordat în vederea creării capacităţilor și 
condiţiilor de reglementare și a celor instituţionale necesare unei bune guvernări”.

Planul naţional de dezvoltare care stipulează în mod expres angajamentul autorită-
ţilor în ceea ce privește aspectul migraţiei este, de asemenea, un document important, dat 
fiind faptul că în modul respectiv acesta se prezintă sub forma unui mandat de dezvoltare 
a politicilor din domeniu prin perspectiva migraţiei. Un exemplu elocvent  îl  constituie 
Strategia Naţională în domeniul migraţiei și azilului a Republicii Moldova (2012–2020) 
adoptată în anul 2011 și Planul de Acţiuni privind implementarea Strategiei Naţionale din 
domeniul migraţiei și azilului pentru anii 2016–2020, care leagă sfera migraţiei și azilului 
cu cadrul general al politicii de dezvoltare a ţării, intrând în Strategia Naţională de Dez-
voltare „Moldova 2020”.

Cooperarea cu diaspora și asociaţiile cetăţenilor moldoveni din străinătate reprezin-
tă,  la  fel, o parte componentă a politicii  statului.  Întrucât diaspora constituie un  factor 
catalizator al dezvoltării țării,  în anul 2016 a fost adoptată Strategia Națională „Diaspo-
ra–2025”, ce are ca scop dezvoltarea unui cadru sustenabil și comprehensiv de colaborare 
între instituțiile statului și diasporă, bazat pe încredere și inițiative comune, care vizează 
facilitarea opțiunilor de reîntoarcere productivă a diasporei. Strategia determină cadrul 
general pentru asigurarea coerenței politicilor statului cu privire la diasporă și implemen-
tarea unei viziuni comune a Guvernului asupra diasporei, migrației și dezvoltării.

Odată ce nu toate statele beneficiază de pe urma migraţiei în mod similar, în proce-
sul de elaborare a politicilor, factorii de decizie trebuie să adapteze conținutul politicilor 
contextului  local/național.  Spre  exemplu,  transferul  de  fonduri  sub  formă  de  remitenţe 
poate produce într-un stat (sau regiune) rezultate diferite în ceea ce privește dezvoltarea 
umană. Acest fapt se datorează acţiunii factorilor locali, printre care: relaţiile dintre sexe, 
gradul de alfabetizare, accesul la instituţiile financiare, disponibilitatea serviciilor publice, 
precum sănătatea și educaţia etc. Statele vor trebui să identifice ansamblul factorilor și re-
laţiilor cauzale care determină în mod special contribuţia migraţiei la dezvoltarea umană 
5  Ca urmare a  implementării cu succes a Planului de Acțiunii, Republica Moldova a  fost  transferată din  lista  țărilor  terțe ai 

căror cetățeni trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierei externe a Uniunii Europene în lista țărilor care sunt exonerate 
de această obligație prin amendarea Regulamentului 57 (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15.03.2001. În consecinţă, din 28 
aprilie 2014, cetățenii Republicii Moldova care dețin pașapoarte biometrice pot călători fără vize în țările Uniunii Europene/
Schengen.
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decât subminarea acesteia. Utilizarea unui cadru de dezvoltare umană pentru evaluarea 
impactului pozitiv și a celui negativ al intervenţiilor specifice migraţiei permit statelor să 
privească dincolo de consecinţele pur economice ale mobilităţii și să se axeze pe factorii 
sociali și de sănătate, precum și pe chestiunile aferente echităţii și emancipării. Obiectivele 
de dezvoltare umană atrag o atenţie sporită asupra grupurilor vulnerabile, care circulă sau 
care sunt lăsate în urmă, și anume, persoanele sărace, bătrânii, femeile și copiii.

O  modalitate  de  integrare  a  migrației  în  dezvoltare  o  constituie  cooperarea 
internațională prin intermediul parteneriatelor de dezvoltare.

Recunoașterea migraţiei drept una din priorităţile guvernamentale care cunoaște un 
nivel înalt de susţinere politică este un pas important în direcţionarea asistenţei interna-
ţionale de dezvoltare spre scopurile și priorităţile ce ţin de migraţie. Integrarea migraţiei 
în strategiile de dezvoltare poate conduce la facilitarea includerii subiectului migraţiei în 
dialogul cu partenerii de dezvoltare, precum și asigurarea finanţării și asistenţei tehnice 
pentru activităţile conexe migraţiei.

Cooperarea internaţională poate, de asemenea, reprezenta un mijloc de consolidare 
a capacităţilor, spre exemplu, prin intensificarea orientării spre experienţa altor state, prin 
intermediul vizitelor de studiu și  iniţiativelor precum proiectele de  înfrăţire  între auto-
rităţile locale, care permit autorităţilor să obţină o vizibilitate sporită în ceea ce privește 
experienţa și metodologiile dezvoltate în alte părţi.

Republica Moldova este implicată în toate parteneriatele regionale-cheie: Parteneria-
tul Estic, Parteneriatul de Mobilitate, Procesul de la Budapesta, Procesul de la Praga etc. și 
are astfel toate pârghiile necesare pentru aplicarea potenţialului parteneriatelor regionale 
cu privire la migraţie în vederea integrării migraţiei în politicile de dezvoltare.

�➢ Procesul�de�la�Budapesta, inițiat în 1991 în Germania, în prezent este un forum 
consultativ pentru mai mult de 50 de țări și 10 organizații internaționale, direcționat pe 
dezvoltarea unor sisteme comprehensive și sustenabile în domeniul migrației. Procesul de 
la Budapesta implică țările din partea europeană într-un schimb de informații și de bune 
practici în așa domenii ca: migrația regulară și iregulară, azilul, managementul frontierei, 
traficul de fiinţe umane, readmisia, reîntoarcerea etc.

�➢ Procesul�de�la�Praga, lansat la 28 aprilie 2009, prin semnarea de către 49 de state 
membre UE, Schengen, din Balcanii de Vest, Europa de Est și Asia Centrală și Comisia Eu-
ropeană, a Declarației Comune privind principiile de cooperare prin intermediul partene-
riatelor în domeniul migrației. Domeniile de cooperare stabilite între părțile semnatare ale 
documentului includ prevenirea și combaterea migrației iregulare; readmisia, întoarcerea 
voluntară și reintegrarea; migrația de muncă legală; integrarea migranților; promovarea 
migrației, mobilității și dezvoltării.

�➢ Parteneriatul�de�Mobilitate�Republica�Moldova – Uniunea Europeană, inițiativă-
pilot lansată la 5 iunie 2008, reunește mai multe proiecte și inițiative în domeniul migrației 
privind consolidarea capacităților instituționale în domeniul managementului migrației, 
promovarea  migrației  legale,  consolidarea  relației  cu  diaspora,  promovarea  revenirii  și 
reintegrării migranților moldoveni, investirea eficientă a remitențelor, cooperarea în do-
meniul  luptei contra migrației  și Traficul de Ființe Umane. Statele membre ale Uniunii 
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Europene care participă la Parteneriatul de Mobilitate Republica Moldova – Uniunea Eu-
ropeană sunt: Bulgaria, Cehia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, 
Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria. În cadrul acestui parteneriat pot 
fi implementate nu doar inițiative de cooperare, ci pot fi negociate și acorduri bilaterale (de 
exemplu, Acordul în domeniul migrației de muncă cu Republica Italiană, 2011).

�➢ Parteneriatul�Estic�(PE), lansat la 7 mai 2009, la care participă Republica Moldova 
alături de Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Ucraina și Belarus. Acest parteneriat este cre-
at pentru a aprofunda relațiile de cooperare politică și integrare europeană. Cooperarea 
multilaterală în cadrul Parteneriatului Estic se realizează prin platformele tematice în do-
meniul democrației, bunei guvernări și stabilității; integrării economice și convergenței cu 
politicile Uniunii Europene; securității energetice; relațiilor umane.

 ➢ Moldova are un rol activ și în cadrul Forumului�Global�privind�Migrația�și�Dez-
voltarea�(FGMD), care deține experiența unui dialog  internațional  în domeniul relației 
dintre  migrație  și  dezvoltare,  acordând  atenție  problemelor  ce  țin  de  managementul 
migrației în scopul dezvoltării, profilurile migraționale și integrarea migrației în planurile 
naționale de dezvoltare.6

Întrebări pentru recapitulare:

1.  Care este corelația dintre migrație și dezvoltare?
2.  Care sunt implicațiile majore la nivel social-politic și economic ale migrației din per-

spectiva dezvoltării?
3.  Cum putem exploata efectele migrației, transformându-le în beneficii pentru toți ac-

torii implicați? Propuneți soluții.
4.  Care sunt modalitățile de integrare a migrației în dezvoltarea statului?

Literatura recomandată:

1.  Stoicovici M. Migrație și dezvoltarea. În: Analele Universităţii „Constantin Brâncuși” 
din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010, p. 143–151.

2.  Burdelinîi E., Terzi-Barbăroșie D. Suport de curs. Migrația și dezvoltarea. Chișinău, 2013.
3.  Stratan A., Savelieva G., Cotelnic V. Impactul migraţiei forţei de muncă asupra Repu-

blicii Moldova: Aspecte demografice și economice. În: Revista de știinţă Akademos, 
2012,  http://akademos.asm.md/files/Impactul%20migratiei%20fortei%20de%20
munca%20aspa%20republicii%20Moldova_Aspecte%20demografice%20si%20eco-
nomice.pdf

4.  Consolidarea  legăturii  dintre  migraţie  și  dezvoltare  în  Moldova.  Chișinău,  2010. 
URL:  http://siteresources.worldbank.org/INTMOLDOVA/Resources/Consolidarea-
LegaturiiDintreMigratie Dezvoltare.pdf

5.  Zwager N., Sințov R. Migrație și dezvoltare în Republica Moldova. Chișinău, 2013. 
URL:  http://www.calm.md/public/files/publicatii/IASCICIVIS_Migratie_si_desvol-
tare_in_Moldova_studiu_de_piata_2014.pdf

6  Cheianu-Andrei D., Barilov A. Analiza lacunelor în domeniul managementului migrației Republica Moldova. Chișinău, 2015.



TEMA 4. REPUblICA MOlDOvA 
îN CONTExTUl MIgRAțIIlOR 
INTERNAțIONAlE

4�1�� Premisele�și�factorii�determinanți�ai�migraţiilor�din/în�Republica�Moldova
4�2�� Caracteristica�generală�a�profilului�migrațional�al�Republicii�Moldova
4�3�� Principalele� orientări� migraționale� ale� migranților� de� muncă� din� Republica�

Moldova

4.1. PREMISElE șI fACTORII DETERMINANțI AI MIgRAţIIlOR DIN/îN MOlDOvA

După proclamarea independenţei în 1991, Republica Moldova a luat cursul de edifi-
care a unei societăţi deschise, democratice, iar pentru locuitorii acestui teritoriu a apărut 
un fenomen nou – migrarea în masă în afara țării.

Manifestarea migrației în Republica Moldova a fost determinată de unele transfor-
mări majore la nivel politic, economic, social și cultural:

•  Dispariţia U.R.S.S. și afirmarea noilor state independente a avut loc într-o lup-
tă acută a  contrapunerii diferitor  forţe politice,  însoţite de acutizarea  relaţiilor 
dintre naţionalităţi, care deseori duceau la conflicte etnice și militare, ceea ce a 
impulsionat reîntoarcerea în patrie.

•  Migraţiile interne în cadrul U.R.S.S. s-au transformat în procese de migrare între 
noi state independente, ţări străine „noi” (din apropiere). Aceasta, pe de o parte, a 
determinat restrângerea migraţiilor tradiţionale economice, de familie, de studii, 
precum și finalizarea satisfacerii serviciului militar în afara hotarelor republicii 
și, pe de altă parte, a fost un stimul pentru emigrarea etnică, revenirea la patria 
istorică,  apariţia  unui  flux  de  proporţie  al  refugiaţilor,  persoanelor  strămutate 
forţat, care au fugit de ororile războiului, confruntărilor armate.

•  Liberalizarea procedurii de ieșire și intrare în ţară, a regimului de trecere a hotaru-
lui a contribuit la antrenarea activă a ţării în procesele internaţionale de migrare, 
ceea ce a produs o eliberare a potenţialului de migrare a populaţiei moldovenești.

•  Cetățenii Republicii Moldova, în procesul de migraţie, au asimilat tot mai activ 
nu doar „noua vecinătate”, adică statele postsovietice, dar și statele din Vest.

•  Paralel,  se diversifică motivele migraţiei  și  strategiile populaţiei  care a decis  să 
plece. În afară de emigraţia tradiţională cu trai permanent, tot mai mult crește 
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rolul celei comerciale, de afaceri, de muncă (în toată diversitatea manifestărilor 
sale), de învățământ, precum și al altor forme de migraţie.

•  Transformarea Republicii Moldova într-o societate deschisă a generat noi feno-
mene în domeniul migraţiilor.

•  La fel ca alte state postsovietice, Republica Moldova s-a ciocnit cu migraţia ilegală 
și cea ilegală de tranzit ca formă a migraţiei internaţionale. Acest fenomen, deja 
de proporţii,  acutizează  situaţia  în  ţară,  influențând realizarea  transformărilor 
social-economice și politice.

•  Distrugerea  unui  stat  imens  cu  o  economie  militarizată  și  centralizată,  bazată 
pe sistemul administrativ de comandă, trecerea la economia de piaţă într-o ţară 
mică a provocat șomajul în masă.

•  Ineficacitatea  reformelor  sociale  și  economice  realizate  în  primul  deceniu  de 
independență, criza economică și scăderea producerii, inflaţia, creșterea șomaju-
lui, micșorarea cheltuielilor din sfera socială au înrăutăţit situaţia oamenilor și au 
determinat dezvoltarea contextului migraţional în Republica Moldova.

•  În același timp, procesele economice și globalizarea, cererea considerabilă a forţei 
de muncă ieftină în construcţie, în sfera de deservire, inclusiv în industria sexuală 
a ţărilor dezvoltate, diferenţa considerabilă de salarizare în ţară și peste hotare 
stimulează oamenii să migreze în căutarea unor condiţii mai bune de viaţă.

•  Democratizarea și transformările structurale în ţară, liberalizarea regimului de 
intrare/ieșire din Republica Moldova influenţează pozitiv mobilitatea populaţiei. 
Familiarizarea cu comunitatea internaţională întărește capacitatea ei de adaptare 
și integrare în mediul social al unei alte culturi, la fel ca și degajarea mentalităţii, 
potenţialul de muncă și intelectual, pregătirea de risc, ingeniozitatea, capacitatea 
de a se „descurca”, contarea pe forţele proprii, priceperea, cunoștinţele și talentul.

4.2. CARACTERISTICA gENERAlă A PROfIlUlUI 
MIgRAțIONAl Al REPUblICII MOlDOvA

Republica Moldova a  făcut parte din Uniunea Sovietică, unde „migraţia  în exteri-
or” era interzisă. Ca urmare, fluxurile de migraţie din Republica Moldova erau limitate 
la teritoriul sovietic. Cu toate acestea, odată cu primele semne de liberalizare a Uniunii 
Sovietice la sfârșitul anilor 1980, restricţiile cu privire la migraţie au fost slăbite și multe 
ţări au asistat la întoarcerea cetăţenilor în patria lor istorică și la reunificarea familiilor (în 
primul rând, a evreilor și a nemţilor spre Israel, Germania și S.U.A.). Acest fenomen s-a 
intensificat ca urmare a destrămării U.R.S.S.

Colapsul U.R.S.S. a dus la declararea ulterioară a Republicii Moldova drept un nou 
stat independent. Perioada s-a caracterizat, de asemenea, prin tensiuni etnice, care s-au 
manifestat prin conflicte etnice și/sau militare (conflictul transnistrean din 1992). Aceste 
circumstanţe  au  provocat  în  prima  jumătate  a  anilor  1990  migraţia  din  motive  etnice, 
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predominant spre Rusia și Ucraina. Totuși rolul acestui conflict în procesul de migraţie nu 
ar trebui supraestimat.

În Republica Moldova, incidenţa „migraţiei potenţiale”, definită ca „ambiţie generală 
de a migra în viitor”, este destul de înaltă.

Profilul�de�migraţie��În general, moldovenii care practică migraţia de lungă durată 
provin din diferite pături sociale, atât din zone urbane (25%), cât și rurale (75%).

O trăsătură specifică a migraţiei moldovenești este nivelul înalt de concentrare într-
un singur loc a persoanelor în locurile de migraţie. Marea majoritatea a migranţilor se află 
în câteva regiuni de destinaţie, circa zece orașe găzduind aproximativ 3/4 din numărul 
total de migranţi din Moldova.

La ora actuală, pot fi identificate trei tipuri de migraţie internaţională în Moldova:
• Migraţie internaţională de scurtă durată, în special în ţările CSI.
• Migraţie internaţională de lungă durată, predominant în ţările Uniunii Europene.
• Migraţie internaţională legală de lungă durată spre S.U.A. și Canada.
În ultima perioadă, în modelul general de migraţie din Republica Moldova au fost 

observate următoarele  tendinţe  și  schimbări: din  regiunea CSI  spre  regiunea UE; de  la 
migraţie de scurtă durată și sezonieră la migraţie de lungă durată; migraţie sporită spre 
Statele Unite și Canada.

•  Una din caracteristicile migraţiei moldovenești este „maturitatea” relativ redusă 
spre diversificarea ţărilor de destinaţie, precum și mișcarea dinspre ţările cu ve-
nit mai mic spre ţările cu venit mai înalt. Aceasta creează oportunităţi/potenţial 
pentru sporirea impactului de dezvoltare al migraţiei, în special în ceea ce ţine de 
fluxurile sporite de remitenţe sau fluxurile de remitenţe mai stabilizate/rezistente 
care au o probabilitate mai mică să transfere incertitudinea sau riscul economic 
în ţara de origine.

•  În pofida nivelului  înalt de  experienţă academică  și profesională  a migranţilor 
moldoveni, mulţi se angajează la munci necalificate în ţara de migraţie, ceea ce 
duce la o situaţie caracterizată ca „subangajare” sau „descalificare”. Merită atenţie 
semnificaţia relativă a acestor tendinţe și schimbări.

Profilul migranţilor moldoveni arată că aceștia sunt predominant:
tineri – migraţia moldovenească este compusă din populaţie cu vârsta aptă de mun-

că, cea mai mare parte a migranţilor (79%) având între 18 și 44 ani;
căsătoriţi – în funcţie de starea civilă a migranţilor moldoveni, un contingent mare 

este căsătorit (71%), deși ratele de reunificare a familiei în locurile de migraţie rămân re-
lativ mici (21%);

mai�instruiţi – o trăsătură a migraţiei din Moldova este că o parte semnificativă a ce-
lor care pleacă are un nivel relativ bun de instruire: 28% din numărul total al migranţilor 
au absolvit instituţii de învățământ universitar, iar 63% au absolvit liceul sau o instituţie 
de învățământ profesional;

bărbaţi�și�femei�în�măsură�egală – muncitorii migranţi bărbaţi, care cuprind 63% 
din forţa de muncă, tind să migreze spre localităţi în CSI și se angajează, în primul rând, 
în sectorul de construcţii și reparaţii, transport, industrie și agricultură. Femeile tind să 
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migreze în ţările UE și să lucreze în sectorul de prestare a serviciilor, lucru casnic, comerţ, 
îngrijirea bătrânilor și copiilor.

Migraţia moldovenească este compusă din partea economic activă a populaţiei. O ca-
racteristică a migranţilor moldoveni este tinereţea lor relativă, vârsta medie la momentul 
plecării fiind de 29,7 ani, care a crescut la o vârstă medie de 36,1 ani (la momentul sonda-
jului). Cel mai mare procent de migranţi (79%) au între 18 și 44 ani. Bărbaţii predomină 
în grupul de vârstă de 18–29 ani, pe când femeile aparţin mai degrabă categoriei de vârstă 
de 45–65 ani. Bărbaţii din regiunile mai sărace ale mediului rural aleg ca destinaţie ţările 
CSI; în mod proporţional mai multe femei din zonele urbane tind să migreze spre ţările 
UE. Această „distribuţie de gen” oarecum unică poate fi explicată în special prin cererea 
forţei de muncă în sectoarele în care migranţii pe termen lung sunt angajaţi. De exemplu, 
sectorul de construcţii din Rusia, Ucraina și Portugalia atrage bărbaţii, în timp ce femeile 
sunt atrase de sectorul de servicii din Italia.

O altă caracteristică a migraţiei moldovenești este exodul de specialiști dintr-un șir de 
sectoare ale economiei naţionale, ceea ce a cauzat fenomenul de exod intelectual din ţară. 
Din cei care pleacă, intelectualii reprezintă 18%; înainte de a emigra ei au lucrat în Repu-
blica Moldova în calitate de ingineri, medici, învăţători, juriști și economiști. Instabilitatea 
economică și politică a crizelor, sărăcia și standardele mici de trai, șomajul și/sau salariile 
mici, protecţia socială neadecvată și oportunităţile limitate de trai au cauzat plecarea po-
pulaţiei. Fenomenul de exod intelectual a început odată cu liberalizarea sistemului sovie-
tic, care a afectat în mare parte ramura cercetărilor știinţifice și a dezvoltării.

În Republica Moldova reducerea continuă a numărului savanţilor a început în 1991 
și s-a intensificat pe parcursul anilor următori. O parte însemnată a moldovenilor cu cali-
ficare înaltă sunt supuși „descalificării” profesionale, atunci când migrează, fiind deseori 
angajaţi la munci de calificare joasă sau necalificate. Exodul intelectual din Moldova nu 
devine neapărat un câștig intelectual pentru ţările de destinaţie, dar mai degrabă o irosire 
intelectuală pentru migranţi. Totuși migranţii moldoveni cu calificare înaltă câștigă mult 
mai mult din munci cu statut jos peste hotare decât dacă și-ar fi urmat carierele în ţara lor 
de baștină.
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Sectoarele principale de angajare în țările de destinație.  
Sursa: IASCI / CIVIS 2010

4.3. PRINCIPAlElE ORIENTăRI MIgRAțIONAlE AlE 
MIgRANțIlOR DE MUNCă DIN REPUblICA MOlDOvA

Criza economică și scăderea producerii, inflaţia, șomajul structural, micșorarea chel-
tuielilor din sfera socială, neachitarea sistematică a salariilor din prima decadă de existență 
a Republicii Moldova au avut o influenţă determinantă în demararea proceselor migraţio-
nale, a dus la creșterea migraţiei economice a populaţiei moldovenești.

Migraţia economică devine forţa principală ce determină „imaginea moldovenească” 
în procesele migraţionale internaţionale. Prima�formă�a�migraţiei�economice�a�fost�cea�
comercială�(migraţia�comercială,�„bișniţa”), generată de diferenţa de preţuri și deficitul 
unor mărfuri din Republica Moldova și alte ţări postcomuniste. Ea a pornit la începutul 
anilor ’90 și a atins apogeul la mijlocul anilor ’90 ai secolului XX. În migraţia comercială 
au luat parte până la 300 de mii de oameni. Direcțiile de bază ale migraţiei comerciale erau 
Turcia, Polonia, Rusia, România, Germania. În a doua jumătate a deceniului acest gen de 
migrație practic s-a epuizat, încetând a fi un fenomen de masă. Datorită migraţiei comer-
ciale, oamenii au putut supravieţui fizic, îmbunătăţind situaţia materială a familiilor, astfel 
a luat avânt micul business, s-au pus temeliile clasei de mijloc a societăţii. Introducerea 
regimului de vize, complicarea controlului vamal, echilibrarea preţurilor  în  ţările post-
comuniste, activizarea businessului mare și mijlociu în operaţiuni de import–export au 
făcut neprofitabilă migraţia comercială a populaţiei.

Din a doua jumătate a anilor ’90 ai secolului XX ia amploare migraţia�de�muncă�a 
populaţiei. Astăzi, în migraţia de muncă este înrolat practic fiecare al treilea cetăţean apt 
de muncă al Republicii Moldova. Dacă, anterior, tendinţa de bază era migraţia de muncă 
în ţările CSI, în primul rând în Rusia, acum, în afară de migraţia de muncă tradiţională 
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în Est, se proliferează vectorul occidental și sud-occidental. A avut  loc reorientarea mi-
granţilor de muncă la „vecinătatea veche”. Printre cele mai atractive ţări pentru migranţii 
moldoveni sunt Italia, Portugalia, Grecia, Spania, Marea Britanie, Germania, caracterizate 
printr-o cotă mare a sectorului nonformal în economie. Evidenţierea pe prim-plan a vec-
torului occidental al migraţiei de muncă se bazează pe egala distanţă a Republicii Moldova 
de  ţările occidentale, precum și de Rusia,  familiarizarea  cu grupul  romanic al  limbilor 
vorbite pentru moldoveni, grupului turcic pentru găgăuzi, grupului slavon de limbi pentru 
vorbitorii de limbă rusă din Moldova, reţeaua creată prin cunoscuţi a diasporei evreiești în 
Germania, Israel și alte ţări. În afară de aceasta, subliniem că astăzi mediul vorbitorilor de 
limbă rusă în multe ţări este un fenomen sesizabil.

Datorită amnistiilor migraţionale și altor mecanisme de reglare a migraţiilor în ţările 
Uniunii Europene, este posibilă  și  reală  transformarea statutului ilegal în legal,  în  timp 
ce  în  Rusia  aceasta  se  realizează  mult  mai  complicat.  Se  extinde  și  geografia  migraţiei 
de muncă. În torentul migraţional al deplasării populaţiei Republicii Moldova se observă 
tendinţa de asimilare a noilor spaţii. Ca o „pată de ulei” migranţii de muncă moldoveni 
asimilează ţările învecinate, dar și pe cele aflate la distanţe considerabile de ţara noastră 
și în care lipsește atât diaspora moldovenească, cât și comunitatea relaţiilor de rudenie, de 
producere sau de altă natură cu Republica Moldova. Potrivit cercetărilor, cetăţenii moldo-
veni lucrează practic în toate ţările Europei. Şi nu numai în Europa. Tot mai des întâlnim 
migranţi moldoveni în ţări exotice neeuropene, precum Coreea de Sud, Republica Africa 
de Sud, Columbia, Malaezia etc.

Prezenţa cetăţenilor moldoveni este mai pronunţată în următoarele ţări: Rusia,�Ita-
lia,�Portugalia,�Grecia,�Cehia,�Turcia,�Spania,�Israel,�Germania,�Irlanda,�Marea�Brita-
nie,�Cipru,�România�etc.

Migraţia de muncă este caracterizată prin prezenţa forţei de muncă de calificare înal-
tă, precum și a forţei de muncă necalificate, prin reprezentanţi ai sferei bugetare, industriei, 
transporturilor, construcţiei, sferei agrare. Cea mai mare pondere o prezintă în acest flux 
șomerii, muncitorii, învăţătorii, inginerii, constructorii. În migraţia de muncă sunt pre-
zente toate grupurile etnice, de vârstă și de gen ale ţării. Grupul dominant sunt tinerii până 
la 30 de ani. În secţiunea de vârstă în Rusia a crescut numărul migranţilor de muncă până 
la 25 de ani și peste 50 de ani.

Potrivit rezultatelor cercetărilor, cota tinerilor (până la 25 de ani) a crescut în com-
paraţie  cu  anii  1995–1996  de  la  4,7%  la  19,7%.  Concomitent,  a  crescut  simţitor  și  cota 
persoanelor peste 50 de ani – de la 3,3% la 7,4%. Considerăm că această tendinţă este o 
dovadă a faptului că migraţia de muncă în Rusia capătă un rol secundar faţă de migraţia 
de  muncă  în  statele  Uniunii  Europene.  De  aceea,  printre  migranţii  de  muncă  în  Rusia 
crește numărul persoanelor din această categorie de vârstă. Fiecare al patrulea migrant de 
muncă este femeie.

La ora actuală, includerea�femeilor�în�procesele�migraţiei�de�muncă�internaţionale�
se realizează într-un ritm alert. Ponderea cea mai mare a femeilor migrante vine din me-
diul rural și constituie circa 70% din totalul acestora. Este o cifră importantă, dacă luăm în 
considerare că ponderea femeilor din mediul rural în totalul femeilor din republică este de 
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56,6%. Mai afectate de fenomenul migrației de muncă a femeilor sunt regiunile de Centru 
și Sud, unde femeile constituie câte circa 37% dintre cei plecați la muncă peste hotare, mai 
puțin regiunea de Nord cu 31,1%. Peste 2/3 dintre femeile care pleacă peste hotare în scop de 
muncă au vârsta de 15–44 de ani, ponderea grupului de vârsta respectivă constituind 66,6%7.

Spre deosebire de ţările Uniunii Europene în care cota femeilor predomină printre 
migranţii de muncă,  în Rusia proporţia dintre  femei  și bărbaţi  este aproape egală,  fapt 
condiţionat de posibilităţile majore de utilizare a forţei de muncă a bărbaţilor în economia 
rusă8. Femeile migrante transferă sume de bani considerabile în țară, utilizaţi de către gos-
podării în diverse scopuri. Peste 40% dintre femeile aflate la muncă peste hotare transmit 
sau aduc familiei până la 500 USD lunar, 10,8% – între 501 și 800 USD, iar 5,6% – peste 
800 USD. Se observă că transferurile de bani sunt în corelaţie cu vârsta, femeile de 35–54 
ani sunt cele care sunt mai reprezentate și ca pondere, dar și cuantum al sumei de bani 
transmise familiei.9

Majoritatea migranţilor de muncă moldoveni pătrund legal în ţările-recipient, dar se 
află acolo și prestează servicii de muncă ilegal. Ilegalitatea activităţii lor are un impact ne-
gativ asupra caracterului și condiţiilor de muncă, salarizării, securităţii sociale și de drept, 
statutului social al migrantului de muncă.

Migranţii�de�muncă�bărbaţi�sunt ocupaţi mai mult în construcţie, transport, indus-
trie, agricultură. Femeile migrante activează în sfera deservirii, comerţului, îngrijesc bă-
trânii, bolnavii, copiii, lucrează în calitate de servitoare, în sfera serviciilor sexuale. Majo-
ritatea migranţilor de muncă nu se angajează potrivit specialităţii. Însă, spre deosebire de 
ţările Occidentului în care majoritatea covârșitoare nu se angajează pe specialitate (exclu-
zând constructorii), în Rusia posibilităţile de angajare la muncă potrivit specialităţii sunt 
mai multe (agricultura, transportul, construcţia, industria, sfera de deservire, comerţul).

Cercetările sociologice arată că astăzi, spre deosebire de perioadele anterioare, prin-
tre migranţii de muncă ce lucrează în Rusia, mult mai rar se întâlnesc locuitori ai capitalei 
Republicii Moldova, ei fiind o  forţă de muncă mai puţin dinamică. Trei pătrimi dintre 
cei care vin la muncă în Federaţia Rusă se opresc în Moscova și regiunea ei. Migraţia de 
muncă în Rusia și migraţia în ţările Uniunii Europene se deosebesc prin durata migrării. 
Gastarbeiterii moldoveni planifică să muncească în Rusia în medie 5,5 luni și, practic, du-
rata medie a șederii în Rusia este puţin peste 7 luni. Migranţii din Republica Moldova re-
prezintă torentul temporar al migraţiei de muncă, chiar preponderent sezonieră în Rusia. 
În ţările vecinătăţii „vechi”, ţările Uniunii Europene, durata de aflare la muncă constituie 
în medie un an (14–16 luni). Câștigul lunar al migranţilor din Moldova în Rusia este de 
300–350 de euro, iar în ţările Europei occidentale 800–850 de euro. Datorită migraţiei de 
muncă, în Republica Moldova vine mai mult de 1 miliard de dolari. Remitenţele migranţi-
lor de muncă internaţionali sunt sursa investiţiilor externe în Republica Moldova. Vărsă-
rile bănești contribuie la stabilizarea macroeconomică a ţării, întărirea valutei naţionale, 

7  Vremiș M. Profilul femeilor migrante. Chișinău, 2016, p. 7. http://www.statistica.md/public/files/Cooperare_internationala/
PNUD/10_tablouri_femei_RM/prof_2_migrante.pdf

8  Migrația este orientată atât spre țările CSI, cât și spre UE, cele mai preferate țări fiind Rusia și Italia, care găzduiesc cumulativ 
79% din totalul femeilor migrante (48% Rusia și 31% Italia).

9  Vremiș M. Profilul femeilor migrante. Chișinău, 2016, p. 20. http://www.statistica.md/public/files/Cooperare_internationala/
PNUD/10_tablouri_femei_RM/prof_2_migrante.pdf
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scăderea tensiunii conflictului social, contribuie la creșterea stării materiale a migranţilor 
de muncă și membrilor familiilor lor. Însă acești bani, de regulă, se cheltuiesc pe consum, 
și nu se alocă în dezvoltare și creșterea social-economică a ţării. Ei contribuie la creșterea 
preţurilor la imobil și sunt un stimul suplimentar pentru emigrarea de muncă a populaţiei 
care nu beneficiază de suport financiar extern.

Migraţia de muncă a populaţiei moldovenești continuă să fie una consistentă. Menţi-
nerea cauzelor migraţiei de muncă internaţionale (criza social-economică, situaţia materială 
grea a populaţiei moldovenești), activizarea structurilor de stat în procesul de reglare a mi-
graţiei de muncă, legalizarea gastarbeiterilor moldoveni, asigurarea de drept și socială care 
se constituie într-un șir de ţări europene va contribui la creșterea statutului social al migran-
ţilor de muncă moldoveni, câștigurilor și respectiv numărului lor în Republica Moldova.

Întrebări pentru recapitulare:

1.  Care sunt principalele premise care stau la sorgintea migrației populației Republicii 
Moldova?

2.  Ce particularități distinctive ale procesului migrațional  în/din Republica Moldova 
puteți evidenția?

3.  Care sunt riscurile generate de migrația populației Republicii Moldova?
4.  Cum vedeți tendințele de migrare a cetățenilor Republicii Moldova?
5.  Care sunt diferențele majore ale profilului migrantului Republicii Moldova în statele 

UE și Rusia?

Literatură recomandată:

1.  Vremiș  M.,  Craievschi-Toartă  V.,  Burdelnîi  E.,  Herm  A.,  Poulain  M.  Profilul  mi-
graţional extins al Republicii Moldova. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 
(OIM), 2013 URL: http://www.iom.md/attachments/110_raportpmero.pdf

2.  Botnarenco S., Cebotari S. Tendințele migraţioniste actuale ale populației Republicii 
Moldova spre spațiul european. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică). nr.3 
(LIV), 2011. Chișinău: CEP USM, 2011, p. 103–114. http://usm.md/cercetare/reviste/
moldoscopie/

3.  Postolachi V. Aspectele socio-economice ale migratiei fortei de muncă din Republica 
Moldova. În: Moraru V. (Coord.) Republica Moldova: provocările migraţiei. Chiși-
nău, Stiinta, 2010, p. 24–33.

4.  Brain Drain. Cazul Republicii Moldova. / Coord. V. Moraru. Chișinau, IIESP, 2011.
5.  Мошняга В. Молдова в контексте современных миграций. B: Международная 

миграция населения и соверменный мир. Международная миграция населения 
на постсоветском пространстве: двадцать лет удач, ошибок и надежд. Выпуск 
25. Москва, МГУ, 2011, с. 74–90

6.  Морару В., Мошняга В., Руснак Г. Маятник миграции. Кишинэу: Tipografia Si-
rius, 2012; http://demoscope.ru/weekly/2012/0515/biblio01.ph

7.  Vremiș M. Profilul femeilor migrante. Chișinău, 2016.



TEMA 5. gESTIONAREA PROCESUlUI 
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5�1�� Evoluția�politicii�migraționale�a�Republicii�Moldova
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5.1. EvOlUțIA POlITICII MIgRAțIONAlE A REPUblICII MOlDOvA

În politica migraţională a Republicii Moldova cu privire la reglarea migraţiei de mun-
că putem evidenţia câteva etape:

Prima�etapă�(anii�1990–1994)��Conţinutul de bază al acestei etape este reglarea și 
reglementarea proceselor migraţiei de muncă caracteristice spaţiului geopolitic specific so-
vietic sau postsovietic.

Politica migraţională se baza pe Legea Cu privire la migraţie (decembrie 1990) și era 
îndreptată spre păstrarea identităţii etnonaţionale a republicii, interzicerea imigraţiei ne-
reglementate din alte republici ale U.R.S.S. Cu acest scop, Parlamentul ţării a introdus cota 
imigraţională în mărime de 0,05% din numărul total al populaţiei republicii. Această cotă 
(expresia cantitativă) se aproba anual printr-o lege corespunzătoare. Pentru a reglementa 
procesele migraţiei de muncă, se adoptă o serie de acte normative în acest domeniu.10 Mol-
dova în timpul sovietic a fost un stat-donator în sfera migraţiei de muncă – o mare parte a 
populaţiei lucra în Siberia, Orientul Îndepărtat, în alte regiuni ale Uniunii Sovietice.

După proclamarea independenţei, mulţi originari din Republica Moldova au revenit 
în țară. În același timp, mulţi au continuat să lucreze în afara hotarelor republicii, plecând 
la câștiguri. A apărut  și  s-a agravat problema reglementării  statutului  juridic al acestor 

10  Printre ele menţionăm: Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Privind aprobarea Regulamentului de angajare provizorie 
a cetăţenilor Republicii Moldova peste hotare și a cetăţenilor străini în Republica Moldova” (decembrie 1991), „Cu privire la 
aprobarea Regulilor de eliberare a certificatelor și licenţelor persoanelor juridice și fizice, care acţionează în calitate de inter-
mediar la organizarea angajării provizorii a cetăţenilor Republicii Moldova peste hotare”, Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova” (martie 1995).
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persoane11. Conflictul militar în regiunile de est ale ţării a cerut o implementare reală a po-
liticii de primire și integrare a persoanelor strămutate intern. În general, pentru a soluţiona 
problema persoanelor strămutate, au fost adoptate mai mult de 100 de acte administrative 
de drept. Au fost întreprinse acţiuni concrete pentru acomodarea oamenilor care au avut 
de suferit în urma conflictului armat, soluţionarea întregului set de probleme social-eco-
nomice, financiare, materiale și măsuri referitoare la lichidarea urmărilor conflictului ar-
mat, la situaţia persoanelor strămutate intern.

Etapa�a�doua�(anii�1994–1999) – se caracterizează prin integrarea republicii în pro-
cesele migraţionale globale, în primul rând, europene.

Migraţia de muncă a populaţiei și integrarea structurilor statale într-un spaţiu mi-
graţional unic se prezintă ca două procese autonome, practic, lipsite de interacţiune. Popu-
laţia moldovenească se include în procesele migraţionale fără susţinere și ajutor din partea 
structurilor de stat. Ulterior, prin intermediul MAE al Republicii Moldova au fost realizate 
apeluri la organele corespunzătoare din 24 de ţări (Bulgaria, Germania, Grecia, Ungaria, 
Israel, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Canada, Franţa, Cehia, Slovacia, Italia, Kuwait, 
Iugoslavia, Croația, Slovenia, Macedonia, Bosnia-Herţegovina și altele) cu propunerea de 
a adopta acorduri bilaterale cu privire la reglementarea migraţiei de muncă a cetăţenilor 
moldoveni în aceste state. Însă această iniţiativă, în general, nu a fost susţinută.

În condiţiile unei migraţii estice nereglate, de proporţii a forţei de muncă, ţările est-
europene au început a promova politica „ușilor închise”. De fapt, aceste măsuri aveau un 
caracter  de  interdicţie  (regim  de  vize  aspru,  deportări  etc.).  A  devenit  curentă  practica 
neadmiterii în ţară a cetăţenilor deţinători de pașaport moldovenesc albastru, deportarea 
lor indiferent de corectitudinea întocmirii actelor. Se amplifică presiunea ţărilor Uniunii 
Europene asupra conducerii Republicii Moldova, de la care se cereau măsuri mai severe 
în reglarea migraţiei de muncă în Occident, în lupta cu traficul fiinţelor umane, în special 
al femeilor și fetelor. În general, în această perioadă nu au fost atinse obiectivele fixate în 
sfera reglării migraţiei de muncă. Sub influenţa structurilor internaţionale a fost activizată 
atenţia statului moldav asupra problemei traficului cu fiinţe umane, în primul rând cu fete 
și femei, elaborate măsuri organizaţionale informaţionale, de reabilitare și contracarare a 
fenomenului.

Etapa�a�treia�(din�2000) – se caracterizează prin acțiuni reale de reglementare a mi-
graţiei de muncă, atât din partea statelor est-europene, cât și din partea Republicii Moldo-
va. Atitudinea negativă a statelor-gazdă referitor la semnarea acordurilor bilaterale în sfera 
reglării migraţiei de muncă cu Republica Moldova,  în general, nu se schimbase. Statele 
Uniunii Europene erau nevoite să  țină cont de numărul mare al migranților de muncă 
postcomuniști, de ineficiența politicii de forţă în opunerea rezistenţei faţă de migraţia de 
muncă ilegală. Se întreprind măsuri în soluţionarea și reglarea civilizată a migraţiei ilegale 
de muncă. În octombrie 2000 în Republica Moldova a fost deschis consulatul Portugaliei, 
în 2001 al Greciei și Italiei, state care erau în cea mai mare măsură afectate de migrația 
ilegală,  inclusiv  din  Republica  Moldova.  Schimbări  benefice  s-au  produs  și  în  politica 

11  Guvernul moldovenesc semnează acordul de la Bișkek „Cu privire la deplasarea fără de viză a cetăţenilor Comunităţii Ţărilor 
Independente pe teritoriul membrilor săi” (1992), încheie acorduri bilaterale pe problemele migraţiei de muncă cu Rusia (mai 
1993), Ucraina (decembrie 1993), Belarus (mai 1994).
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structurilor moldovenești de putere. A sporit rolul serviciului migraţional de stat, rolul și 
însemnătatea instituției în structura puterii centrale executive.12

Din iniţiativa Republicii Moldova a fost semnat acordul interguvernamental cu Italia, 
sunt duse tratative pe marginea acestui subiect cu Spania. Important este faptul că accen-
tul se pune pe legalizarea persoanelor deja prezente în ţară. Începe a se aproba practica de 
semnare a acordurilor în sfera migraţiei de muncă la nivel de regiune, unitate administra-
tivă. În acest mod, în particular în 2000–2002, au fost încheiate acorduri între partenerii 
moldoveni (Serviciul Migraţional de Stat, Agenţia de angajare la muncă peste hotare, Pri-
măria Chișinău) și un șir de regiuni din Italia în sfera angajării provizorii a asistentelor 
medicale, constructorilor, sudorilor etc. Există contracte concrete de angajare la muncă a 
migranţilor de muncă moldoveni cu parteneri din Cehia, Kuwait, alte ţări. Se realizează 
elaborarea programelor comune în pregătirea specialiștilor cu studierea limbii ţării-gaz-
dă,  care  presupune  ulterioara  angajare  la  muncă  peste  hotare.  Problema  migraţiei  este 
inclusă în calitate de direcţie prioritară în Planul de acţiune „Republica Moldova – Uniu-
nea Europeană”. Se consolidează colaborarea cu instituţiile internaţionale, specializate în 
domeniul migraţiei internaţionale. În general, putem constata activizarea statului moldav 
în domeniul migraţiei populaţiei moldovenești. În scopul racordării bazei instituţionale a 
migraţiei la standardele europene, în aprilie 2005 a fost schimbată denumirea structurii 
migraţionale specializate a Republicii Moldova.

5.2. INSTITUțIIlE DE gESTIONARE A MIgRANțIlOR

5.2.1. Cadru normativ

Reglementarea problemelor migraţiei și azilului se efectuează în baza legislaţiei in-
ternaţionale, a acordurilor interstatale bilaterale în domenii speciale și a legislaţiei naţio-
nale. Cadrul legislativ național în domeniul migrației vizează multiple aspecte: prevenirea 
și combaterea migrației ilegale și a traficului de ființe umane; migrația forței de muncă; 
drepturile și interesele refugiaților și migranților; controlul proceselor migratorii; coope-
rarea cu diaspora; gestionarea integrată a frontierei de stat etc.

12  În 2001 în locul Departamentului de Migraţie din componenţa Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale a fost creat Serviciul 
Migraţional de Stat al Republicii Moldova.

Pentru simplificarea amplasării în câmpul muncii a fost creată Agenţia de angajare la muncă a cetăţenilor moldoveni peste hotare 
(2002). Serviciul migraţional de stat a elaborat conceptul politicii migraţionale adoptat de Parlament în octombrie 2002. În 
afară de acesta, a fost pregătită o nouă redacţie a Legii „Cu privire la migraţie”. Se realizează armonizarea legislaţiei naţiona-
le, racordarea ei la standardele internaţionale. Moldova a aderat la documentele internaţionale care reglementează procesele 
migraţionale: Convenţia Europeană cu privire la statutul de drept a migrantului-lucrător; Carta socială europeană; Convenţia 
europeană cu privire la asigurarea socială, Acordul cu privire la colaborarea guvernului Republicii Moldova și Organizaţiei 
Internaţionale a Migraţiei (semnată în mai 2002, ratificat de parlamentul ţării în octombrie 2002).

În afară de aceasta, prin Hotărârea Guvernului (nr.185 din 3 martie 2001) în componenţa Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale 
a fost creat Departamentul de coordonare și monitorizare a problemelor refugiaţilor și persoanelor aflate în căutare de refugiu. 
Departamentul a fost transferat în componenţa Ministerului Justiţiei și transformat în Departamentul principal pe probleme-
le refugiaţilor. În general, Moldova a ratificat peste 20 de acte normative internaţionale în sfera apărării drepturilor omului, 
migranţilor de muncă și refugiaţilor. Parlamentul a adoptat la 25 iulie 2002 Legea „Cu privire la refugiaţi”. Legea a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2003.
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Organizarea şi facilitarea migraţiei legale este asigurată de următoarele acte 
normative:

Legea nr. 275 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini și al apatrizilor în Re-
publica Moldova  (10.11.1994) determină  statutul  juridic  al  cetăţeanului  străin  și  al  apa-
tridului,  drepturile,  libertățile  și  îndatoririle  fundamentale  ale  cetățenilor  străini  și  ale 
apatrizilor.

Legea nr. 200 privind regimul străinilor în Republica Moldova  (16.07.2010) a deter-
minat o serie de reorganizări departamentale (cum ar fi constituirea în Biroul Migrație și 
Azil a „ghișeului unic”); a clarificat și simplificat procedurile de solicitare a vizei, a per-
misului de ședere și muncă în Moldova, reprezentând un pas înainte în ceea ce privește 
dezvoltarea sistemului de gestionare a migraţiei.

Menționăm că în 2014 au fost introduce modificări  în Legea nr.200 din 16.07.2010 
privind regimul străinilor, care stipulează modul de acordare a vizei în situații de excepție 
la frontiera de stat, condițiile de valabilitate a documentelor de trecere a frontierei de stat, 
refuzul de acordare a vizei, anularea și revocarea vizei în conformitate cu Regulamentul 
nr.810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui Cod co-
munitar de vize.

Legea nr. 274 privind integrarea străinilor în Republica Moldova  (12.11.2011)  regle-
mentează procesul de integrare a diferitor categorii de străini în viața economică, socială 
și  culturală  a  Moldovei  în  scopul  prevenirii  și  combaterii  excluziunii  sociale,  adaptării 
la condițiile societății moldovenești și obținerii  independenței financiare. De asemenea, 
această  lege  definește  autoritățile  competente,  programele  de  integrare,  obligațiile  stră-
inilor  beneficiari  de  programe  de  integrare,  situațiile  când  costurile  acestor  programe 
sunt acoperite. Aceasta constituie o realizare legislativă importantă și un pas pentru cre-
area mecanismelor de integrare a străinilor în Republica Moldova, în care sunt implicate 
autoritățile centrale și locale relevante.

În domeniul azilului, Republica Moldova a adoptat un cadru legal solid, care în linii 
generale este conform standardelor internaţionale: Legea Nr. 270 privind azilul în Republi-
ca Moldova (18.12.2008), Strategia Naţională în domeniul migraţiei și azilului (2011–2020) 
și Planul Naţional de Acţiuni pentru 2011–2015 cu privire la implementarea Strategiei Na-
ţionale în domeniul migraţiei și azilului.

Strategia Naţională în domeniul migraţiei și azilului (2011–2020) are ca scop asigu-
rarea unei reglementări cuprinzătoare a managementului proceselor migraţiei și azilului, 
armonizarea cadrului juridic naţional cu prevederile dreptului internaţional și legislaţia 
Uniunii Europene,  reglementarea circuitului persoanelor menit  să servească drept con-
tribuţie pentru dezvoltarea socioeconomică, securitatea ţării și realizarea obiectivelor de 
integrare europeană. Această strategie a fost corelată cu Strategia națională în domeniul 
securității demografice, Strategia ocupării forței de muncă, Strategia națională de dezvolta-
re „Moldova 2020”.

Strategia Naţională în domeniul migraţiei și azilului (2011–2020) este însoțită de Pla-
nul Național de Acțiuni pentru anii 2011–2015, care constituie un instrument politic im-
portant pentru gestionarea fluxurilor migratorii.
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Migraţia de muncă
Intensitatea proceselor migraţionale și manifestarea graduală a consecinţelor negati-

ve ale migraţiei au condiționat adoptarea unui cadru normativ ce ar reglementa și migrația 
de muncă: Strategia Naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pentru anii 
2007–2015; Planul Naţional de Acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă 2012; Legea cu pri-
vire la migraţia de muncă Nr. 180 din 10 iulie 2008; Planul de Acţiuni privind stimularea re-
întoarcerii lucrătorilor migranţi moldoveni de peste hotare (2008–2011) și Planul de Acțiuni 
privind susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare pentru anii 2014–2016.

Legea nr. 180-XVI cu privire la migraţia de muncă (10.08.2008) reglementează desfă-
șurarea activităţilor de muncă provizorii ale lucrătorilor imigranţi, condiţiile de acordare, 
prelungire și revocare a dreptului la muncă și a dreptului de ședere provizorie în scop de 
muncă, precum și condiţiile de angajare provizorie în muncă a cetăţenilor Republicii Mol-
dova în străinătate.

Planul de Acțiuni privind susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare 
pentru anii 2014–2016 este o continuare a acțiunilor întreprinse în Planul de Acţiuni pri-
vind stimularea reîntoarcerii lucrătorilor migranţi moldoveni de peste hotare (2008–2011) și 
include acțiuni detaliate care urmăresc dezvoltarea cadrului legislativ, instituțional, infor-
mativ pentru facilitarea integrării celor reîntorși.

Combaterea migrației iregulare şi a traficului de ființe umane
În scopul transferării bunelor practici europene și internaționale în domeniul com-

baterii migrației iregulare și a traficului de ființe umane, Moldova a aderat la mai multe 
instrumente internaționale de reglementare și a transpus prevederile legislației europene 
în domeniu.

Pentru transpunerea acestor documente în cadrul național, au fost elaborate și adop-
tate Legea nr. 241 privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (20.10.2005); 
Programul Național pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane pentru anii 
2010–2011; Planul Adițional Specific pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane 
pentru anii 2010–2011; Strategia Națională pentru prevenirea și combaterea crimei organi-
zate pentru anii 2011–2016; Planului de Acțiuni pentru anii 2012–2013 privind implemen-
tarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea crimei organizate pentru anii 
2011–2016; Regulamentul cu privire la procedurile de returnare, expulzare și readmisie a 
străinilor pe teritoriul Republicii Moldova (07.07.2011); au fost amendate și ajustate un șir 
de acte normative, incluzând Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 (18.04.2002), Co-
dul Contravențional al Republicii Moldova nr.218 (24.10.2008), Legea cu privire la regimul 
străinilor.

În ceea ce privește migrația iregulară, Codul Penal al Republicii Moldova incriminea-
ză și sancționează infracțiunile privind organizarea migrației ilegale (art. 3621) și trecerea 
ilegală a frontierei de stat (art.362). În același timp, Codul Contravențional (24.10.2008) 
sancționează șederea și munca ilegală a cetățenilor străini și apatrizilor pe teritoriul Repu-
blicii Moldova (art. 332–334), precum și încălcarea regulilor de transportare a străinilor1 
(art. 3321). Legea cu privire la regimul străinilor (cap. VII), Codul Penal (art. 105) și Codul 
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Contravențional (art. 40) reglementează îndepărtarea străinilor care se află în situație de 
ședere ilegală pe teritoriul țării.

Conform Regulamentului cu privire la procedurile de returnare, expulzare și read-
misie a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova13, cetățenii străini, apatrizii, refugiații 
și solicitanții de azil poartă răspundere contravențională și penală pentru încălcarea pre-
vederilor  legale.  Astfel,  în  Republica  Moldova  se  realizează  monitorizarea  persoanelor 
readmise.

Reglementarea şi controlul migraţiei
În contextul procesului de aliniere a legislației și practicilor autorităților specializa-

te din Republica Moldova  la  standardele europene  în domeniul gestionării  frontierelor, 
țara noastră a adoptat modelul european de management integrat al frontierelor14. Pentru 
prima  dată  conceptul  de  management  integrat  al  frontierelor  (MIF)  a  fost  transpus  în 
legislația națională prin adoptarea Strategiei Naţionale de management integrat al frontie-
rei de stat pentru anii 2011–2013 și Planul de Acţiuni pentru implementarea Strategiei.

Conceptul național de MIF, include următoarele componente15:
1)  controlul frontierei de stat, în baza analizei riscurilor și a informațiilor privind 

infracționalitatea;
2)  depistarea și investigarea infracțiunilor transfrontaliere de către Poliția de Fron-

tieră în cooperare cu alte autorități de aplicare a legii din Republica Moldova;
3)  modelul de acces în Republica Moldova, structurat pe patru filtre de control, ce 

presupune un set de măsuri de prevenire a migrației iregulare și criminalității transfron-
taliere (măsurile în țările terțe, cooperarea cu țările vecine, controlul de frontieră, măsuri 
în interiorul țării, inclusiv readmisia);

4)  cooperarea între autoritățile cu atribuții în domeniul MIF (autoritatea de fronti-
eră, vama, poliția, autoritatea cu atribuții în domeniul migrației și azilului și alte autorități 
naționale specializate);

5)  cooperarea internațională în domeniul securității frontaliere;
6)  coordonarea și asigurarea coerenței autorităților participante, prin intermediul 

Consiliului Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat (CNMIFS).
Adoptarea  Strategiei  și  Planului  de  acțiuni  a  fost  printre  cerințele  de  bază  pentru 

desfășurarea dialogului privind liberalizarea regimului de vize cu țările Schengen/UE.
Pentru  a  asigura  continuitatea  acțiunilor  realizate,  în  2015  a  fost  adoptată  o  nouă 

Strategie Naţională de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015–2018 
și planul de acțiuni aferent ce au ca scop asigurarea securității transfrontaliere și manage-
mentului integrat al frontierei de stat, prin sporirea gradului de interoperabilitate, compa-
tibilitate și integrare a autorităților cu responsabilități în domeniul MIF.

13  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 492 din 07.07.2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile 
de returnare, expulzare și readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova.

14  Ghidul cu privire la MIF în Cooperarea Externă a Comisiei Europene definește conceptul de management integrat al frontierei 
drept „coordonarea și cooperarea națională și internațională între autoritățile și agențiile relevante cu atribuții în domeniul 
securității frontaliere și facilitării comerțului, în vederea stabilirii de sisteme de management integrat al frontierei care să con-
tribuie la atingerea obiectivului de asigurare a unor frontiere securizate, dar deschise și bine controlate”.

15  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1212 din 27.12.2010 cu privire la aprobarea Strategiei de Management Integrat 
al Frontierei de Stat pentru 2011–2013.
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Noul CNMIFS asigură consolidarea proceselor de transformare a instituției și imple-
mentarea noilor tehnologii informaționale în activitatea de control al frontierei și celor co-
nexe (controlul automatizat al trecerii frontierei de stat, recunoașterea facială, supraveghe-
rea video a fluxului de persoane și mijloace de transport etc.). În acest mod, se urmărește 
asigurarea compatibilității  și  interoperabilității cu sistemul european de supraveghere a 
frontierelor (EUROSUR)16.

De asemenea,  în anul 2011 au fost adoptate Legea cu privire la frontiera de stat nr. 
215 din 04.11.2011  și Legea cu privire la poliţia de frontieră nr. 283 din 28.12.2011. Prin 
Legea cu privire la poliția de frontieră, fostul Serviciu de Grăniceri a fost reorganizat, s-a 
demilitarizat și a devenit autoritate publică, subordonată MAI, care implementează poli-
tica statului în domeniul MIF, al prevenirii și combaterii migrației ilegale și criminalității 
transfrontaliere. Legea prevede misiunea, structura și atribuțiile Poliției de Frontieră, sta-
tutul,  drepturile  și  obligațiile  polițiștilor  de  frontieră,  astfel  asigurând  descentralizarea 
proceselor instituționale, optimizarea structurală la toate nivelurile, și declanșarea proce-
sului de reformă.

Ţările cu o diasporă numeroasă care înregistrează o emigrare a specialiștilor califi-
caţi, afectându-le sectoare importante ale economiilor, și conștientizează că o parte sem-
nificativă a populaţiei  lor  trăiește din remitenţele  recepţionate pot percepe ca  relevantă 
considerarea migraţiei ca subiect de planificare a dezvoltării.

În acest context, menționăm că în Republica Moldova cooperarea cu diaspora este 
prevăzută  în  următoarele  documente:  Planul de Acțiuni pentru susținerea diasporei 
moldovenești pentru anii 2006–2009 (10.07.2006), Planul Național de Acțiuni pentru anul 
2008 cu privire la protecția cetățenilor Republicii Moldova peste hotare, Planul de Acțiuni 
pentru susținerea culturală și socială a diasporei moldovenești pentru anii 2012–2014 
(17.04.2012).

În 2016 a fost adoptată Strategia națională „Diaspora–2025” și Planul de acțiuni pen-
tru anii 2016–2018 privind implementarea acesteia17. Obiectivul general al Strategiei este 
de a dezvolta un cadru sustenabil și comprehensiv de colaborare între instituțiile statului 
și diasporă, bazat pe încredere și inițiative comune, care vizează facilitarea opțiunilor de 
reîntoarcere productivă a diasporei.

Multitudinea aspectelor privind mecanismele și procedurile ce ţin de intrare, ședere 
și  ieșire  a  străinilor  din  ţară,  asigurarea  drepturilor  migranţilor  aflaţi  peste  hotare,  de 
acordare a azilului etc. sunt reglementate prin acte legislative conexe. În contextul lărgit al 
intereselor Republicii Moldova privind garantarea drepturilor cetăţenilor săi în străinătate 
și crearea mecanismelor necesare pentru participarea mai activă a  statului  în procesele 
migraţiei legale au fost semnate un șir de acorduri bilaterale în domenii ce ţin de migraţia 
forţei de muncă, protecţia socială a lucrătorilor migranţi, acordurile de readmisie etc.

16  Cheianu-Andrei D., Barilov A. Analiza  lacunelor  în domeniul managementului migrației  în Republica Moldova. Chișinău, 
2015, p. 36.

17  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 200 din 26.02. 2016 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale „Diaspora-2025” 
și a Planului de acţiuni pentru anii 2016–2018 privind implementarea acesteia.
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5.2.2. Cadru instituţional

Schimbările legislative au condiţionat mai multe reforme instituţionale, potrivit că-
rora în perioade diferite (1990–2002, 2002–2006, 2007–2011) atribuţiile funcţionale în ma-
nagementul migraţiei și azilului au fost schimbate și partajate în mod diferit. În prezent, 
autorităţile publice responsabile de managementul migraţiei și azilului sunt:

 ➢ Ministeriul Afacerilor Interne deţine responsabilitatea primară de a controla  și 
gestiona procesele migraţionale în Republica Moldova, mai cu seamă în ceea ce privește 
monitorizarea și coordonarea proceselor migraţionale și elaborarea proiectelor de legi și 
normelor reglatorii în domeniul statutului juridic al cetăţenilor străini și al apatrizilor, în 
problemele azilului, aspecte ce ţin de readmisia și returnarea persoanelor etc.

 ➢ Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei are în atribuție următoarele as-
pecte ce țin de migrație: elaborarea și promovarea actelor normative privind condițiile de 
muncă, protecția juridică și socială a lucrătorilor migranți; elaborarea, negocierea și sem-
narea acordurilor bilaterale care reglementează fluxurile migrației forței de muncă; ajus-
tarea legislației muncii la standardele internaționale; elaborarea strategiilor și programelor 
naționale de ocupare; coordonarea funcționării sistemului național de asistență socială; 
elaborarea proiectelor de acte normative privind combaterea traficului de ființe umane; 
repatrierea copiilor din străinătate etc.

 ➢ Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) eliberează vizele 
de intrare pe teritoriul Republicii Moldova și documente de călătorie pentru cetăţenii mol-
doveni, oferă servicii consulare și protejează cetăţenii moldoveni aflaţi peste hotare prin 
intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare din afara ţării. MAEIE mai nego-
ciază din numele Republicii Moldova sau participă la negocierea tratatelor și acordurilor 
internaţionale, inclusiv în domeniul migraţiei. Acest minister mai are un rol proeminent 
în asigurarea participării Moldovei în cadrul mai multor platforme internaționale și pro-
cese consultative în domeniul migrației, de asemenea, examinează și formulează propu-
neri cu privire la ajustarea politicilor naționale la standardele europene.

MAEIE coordonează procesele de integrare europeană și are în calitate de prioritate 
principală implementarea Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica 
Moldova.

O altă dimensiune în activitatea MAEIE este Parteneriatul de Mobilitate. Prin inter-
mediul acestui instrument Republica Moldova s-a angajat să implementeze un cadru de 
proiecte care să ajute la gestionarea eficientă a migrației.

 ➢ Centrul de Combatere a Traficului de Persoane (CCTP) a fost constituit în 2006, în 
baza Legii cu privire la prevenirea și combaterea traficului de ființe umane din 20.10.2005 
în calitate de subdiviziune cu statut de direcție a MAI. În urma unor reorganizări, în mar-
tie 2013, Centrul de Combatere a Traficului de Persoane a fost inclus cu statut de direcție 
în  componența  Inspectoratului  Național  de  Investigații,  subdiviziune  a  Inspectoratului 
General de Poliție a MAI.

Atribuțiile CCTP, în conformitate cu noua reorganizare, includ:
-  Relevarea,  investigarea, urmărirea penală a cazurilor de  trafic de ființe umane, 

trafic de copii și infracțiunilor conexe;



Gestionarea procesului migrațional al Republicii Moldova şi integrarea migrației în dezvoltare | 51

-  Analiza tendințelor și riscurilor legate de fenomenul traficului de persoane;
-  Referirea victimelor traficului de persoane către serviciile de asistență;
-  Acordarea de suport metodologic și practic pentru unitățile de poliție în dome-

niul detectării, investigării și urmăririi penale a cazurilor de trafic de ființe umane;
-  Prevenirea  traficului  de  ființe  umane,  prin  intervenții  pro-active  polițienești 

țintite spre identificarea potențialelor victime; și diseminarea informațiilor privind feno-
menul traficului de ființe umane prin intermediul mass-media și ONG-urilor de profil.

Ca  urmare  a  reformei  instituționale,  s-a  realizat  o  specializare  mai  pronunțată  a 
CCTP, în vederea consolidării rolului său de unitate specializată a Inspectoratului General 
de Poliție în domeniul combaterii traficului de ființe umane.

 ➢ Comitetul Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane  (CNCT-
FU), creat  în 2005, este un organ consultativ al Guvernului, ce coordonează activitatea 
de prevenire și combatere a TFU, de cooperare a autorităților administrației publice cu 
organizații internaționale, organizații neguvernamentale și alte instituții și reprezentanți 
ai societății civile; colectează și analizează informaţia despre starea și tendinţele traficului 
de fiinţe umane la nivel naţional; elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei în do-
meniul prevenirii și combaterii traficului de fiinţe umane și protecţiei victimelor acestui 
trafic;  înaintează Guvernului propuneri privind principiile politicii de stat  în domeniul 
prevenirii și combaterii traficului de fiinţe umane etc.18

În scopul acordării asistenței victimelor și potențialelor victime ale TFU a fost insti-
tuit și un Sistem Național de Referire (SNR) ce constituie un cadru special de cooperare, 
prin care structurile guvernamentale își îndeplinesc obligaţiile privind protecţia și promo-
varea drepturilor omului victimă a traficului de fiinţe umane și își coordonează eforturile 
în parteneriat strategic cu societatea civilă, precum și cu alţi actori activi în acest domeniu.

 ➢ Biroul pentru Relaţii cu Diaspora (BRD), creat în octombrie 2012, se află în sub-
ordinea directă a prim-ministrului. Misiunea biroului este asigurarea unui cadru de poli-
tici coerent și comprehensiv pentru mobilizarea diasporei moldovenești care include cetă-
ţenii Republicii Moldova stabiliţi temporar sau permanent peste hotarele ţării, persoanele 
originare din Republica Moldova și descendenţii lor, precum și comunităţile formate de 
aceștia,  în  scopul  participării  active  a  tuturor  cetățenilor  țării  la  dezvoltarea  culturală, 
socială și economică a țării de origine și se ocupă de elaborarea și coordonarea de politici 
publice pentru și cu participarea diasporei. Obiectivele strategice ale BRD pot fi divizate 
în două direcții: pe de o parte, asigură coordonarea politicilor și programelor pentru di-
aspora la nivel de Guvern și ministere, și pe de alta parte dezvoltă un dialog continuu cu 
diaspora moldovenească.

Diferite aspecte privind migraţia revin spre gestionare Ministerului Economiei (po-
litici de utilizare a remitenţelor), Biroului Relaţii Interetnice (politici vizând diaspora din 
ţară și de peste hotare), Ministerului Educaţiei etc. Asigurarea unui management eficient 
al proceselor migraţionale este posibilă doar prin abordarea complexă a politicilor în do-
meniu și prin  implicarea ministerelor de profil și ale autorităţilor  la diferite niveluri de 
guvernare.
18  Hotărârea Guvernului nr. 472 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea componenţei Comitetului naţional pentru combaterea 

traficului de fiinţe umane și a Regulamentului Comitetului național.
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5.2.3. Autorităţi naţionale cu atribuţii în domeniul imigrării

Biroul Migraţie şi Azil

Misiunea  Biroului  Migraţie  și  Azil  din  cadrul  Ministerului  Afacerilor  Interne 
constă în realizarea prerogativelor ce ţin de implementarea politicii în domeniul mi-
graţiei și azilului, de gestionarea fenomenului migraţiei prin admisia și documentarea 
străinilor cu acte de identitate, de recunoașterea statutului de refugiat și a statutului de 
apatrid, de acordarea protecţiei umanitare, de coordonarea procesului de integrare a 
străinilor în Republica Moldova, de controlul legalităţii șederii străinilor pe teritoriul 
Republicii Moldova, de custodia publică și aplicarea corespunzătoare a măsurilor de 
îndepărtare și a măsurilor restrictive.

Funcțiile de bază ale Biroului Migraţie și Azil sunt19:
1)  participă la elaborarea politicii statului prin formularea de propuneri în do-

meniul migraţiei, azilului, apatridiei și integrării străinilor;
2)  implementează  și  supraveghează  respectarea  legislaţiei  în  domeniul  migraţiei, 

azilului, integrării și apatridiei, a altor acte legislative și normative ce ţin de aceste probleme;
3)  asigură gestionarea proceselor migraţionale;
4)  acordă asistenţă și facilitează procesul de integrare a străinilor în Republica 

Moldova, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
5)  asigură combaterea șederii ilegale a străinilor pe întreg teritoriul ţării și mo-

nitorizarea fluxului de străini;
6)  asigură respectarea drepturilor și  libertăţilor străinilor pe  teritoriul Republicii 

Moldova.
BMA  îndeplinește  atribuții  semnificative  în  domeniul  gestionării  proceselor 

migratorii. Acestea se referă la: organizarea activității de colectare a datelor deținute 
de  autoritățile  administrației  publice  centrale  și  locale  pentru  utilizare  în  Sistemul 
Informațional Integrat Automatizat „Migrație și Azil” (SIIAMA)20, precum și păstra-
rea, prelucrarea, furnizarea și asigurarea schimbului de informații referitoare la proce-
sele migratorii pe plan intern și extern; elaborarea Profilului Migrațional Extins (PME) 
și diseminarea datelor privind grupurile și fluxurile migratorii etc.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova din străinătate 
(subordonate Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene) au competenţa de a 
acorda asistenţă oricărui cetăţean moldovean indiferent de statutul său în ţara în care se 
află, precum și cetăţenilor străini aflaţi temporar sau domiciliaţi permanent pe teritoriul 
Republicii Moldova.
19  Regulamentul de organizare și funcționare a structurii și a efectivului-limită ale BMA din subordinea MAI, aprobat prin Ho-

tărârea Guvernului nr. 914 din 07.11.2014.
20  SIIAMA este un sistem informațional conceptual adoptat pentru a integra un număr mare de baze de date sau alte sisteme 

informaționale automatizate pentru a realiza politica de stat cu privire la migrație și azil. Posesorul sistemului SIIAMA este 
BMA al MAI. SIIAMA este planificat să integreze următoarele surse de informații: MAEIE; MMPSF prin intermediul ANO-
FM, MF prin intermediul Serviciului Vamal, ME, MTIC prin intermediul Registrului de Stat al Populației, MJ, BNS, PF, CNAS, 
CNAM etc. Resursele informaționale din cadrul SIIAMA vor putea să furnizeze date în diferite domenii ce țin de migrație, 
inclusiv date despre cetățenii străini, apatrizi și refugiați.
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Atribuţii în domeniul imigrării:

•  eliberează toate tipurile de vize (A, B, C, D), cu excepţia vizelor acordate în situaţii 
excepţionale;

•  eliberează titluri de călătorie străinilor aflaţi temporar în străinătate, cu drept de 
ședere valabil în Republica Moldova.

•  solicitarea emigrării autorizate etc.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  (subordonată  Ministerului 
Muncii,  Protecţiei  Sociale  și  Familiei)  are  următoarele  atribuţii  în  domeniul  migrației 
forței de muncă21:

•  examinarea  demersurilor  persoanelor  juridice  și  fizice  referitor  la  angajarea  în 
muncă a cetăţenilor străini;

•  emiterea deciziilor referitoare la eliberarea, prelungirea și anularea permiselor de 
muncă cetăţenilor străini și apatrizilor;

•  asigurarea acumulării, păstrării, prelucrării, difuzării și schimbului de informaţii 
referitoare la procesele migraţionale pe plan intern și extern;

•  participarea la elaborarea politicii ce ţine de migraţia externă a forţei de muncă;
•  participarea la elaborarea mecanismelor de plasare în câmpul muncii peste hotare 

a cetăţenilor Republicii Moldova;
•  încheierea contractelor bilaterale ce ţin de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor 

Republicii Moldova peste hotare și medierea angajării acestora;
•  înregistrarea, în modul stabilit, a contractelor individuale de muncă ale cetăţeni-

lor Republicii Moldova angajaţi peste hotare;
•  realizarea și implementarea instrumentelor juridice bilaterale și multilaterale de 

cooperare în domeniul migraţiei forţei de muncă cu instituţiile internaţionale;
•  implementarea, în colaborare cu alte instituţii statale, internaţionale și organizaţii 

neguvernamentale, a proiectelor de facilitare a repatrierii benevole a cetăţenilor 
Republicii Moldova de peste hotare și reintegrarea lor pe piaţa muncii;
La capitolul încheierea contractelor bilaterale ce ţin de plasarea în câmpul muncii 

a cetăţenilor Republicii Moldova peste hotare în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă (2012) a fost creată o unitate nouă Secţia�angajare�peste�hotare. 
Această unitate este responsabilă pentru implementarea și coordonarea activităţilor în 
cadrul acordurilor bilaterale dintre Republica Moldova și alte ţări, aplicarea și respec-
tarea prevederilor  legislaţiei  în domeniul migraţiei  forţei de muncă și monitorizarea 
activităţii agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă. Printre atribuţiile unităţii se 
mai numără: oferirea asistenţei informaţionale cetăţenilor Republicii Moldova despre 
politicile derulate privind emigrarea legală a forţei de muncă; monitorizarea activită-
ţii privind implementarea acordurilor bilaterale între Republica Moldova și alte state; 
analiza și monitorizarea activităţilor agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă.

21  Regulamentul ANOFM aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832 din 14.07.2003 cu privire la reorganizarea Serviciului de 
Stat pentru utilizarea forței de muncă.
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Întreprinderea de stat Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” (sub-
ordonată Ministerului Tehnologiilor Informaţiei și Comunicaţiilor) are următoarele atri-
buţii în domeniul imigrării:

•  colectează date, produce și actualizează 24 de tabele statistice care rezumă datele 
produse de toate ministerele implicate în SIIAMA.

•  asigură personalizarea și tipărirea actelor de identitate și a documentelor de călă-
torie pentru toate categoriile de străini.
Începând cu 1 februarie 2008, Moldova eliberează pașapoarte cu date biometrice, 

conform cerinţelor obligatorii ale procesului de integrare europeană și  liberalizare a 
regimului de vize. Din 2012, pașapoartele biometrice pot fi emise și prin intermediul 
misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de peste hotare.

Departamentul Poliţiei de Frontieră  (din  cadrul  Ministerului  Afacerilor  Interne) 
are  următoarele  competențe  în  domeniul  combaterii  migrației  ilegale  și  criminalității 
transfrontaliere22:

•  elaborarea  și  implementarea  politicii  în  domeniul  managementului  integrat  al 
frontierei de stat,

•  investigarea  și  urmărirea  penală  a  infracțiunilor  transfrontaliere  (organizarea 
migrației ilegale, traficul de persoane, falsificarea documentelor de călătorie etc.);

•  constatarea contravențiilor legate de șederea ilegală a persoanelor în zona de fron-
tieră, trecerea ilegală a frontierei de stat;

•  eliberarea de vize la frontieră în cazuri de urgență etc.
În vederea realizării acestor competențe, în cadrul instituției au fost create subdi-

viziuni de investigații speciale, urmărire penală și de expertiză a documentelor.

Întrebări pentru recapitulare:

1.  Cum apreciați evoluția reglementării procesului migrațional al Republicii Moldova?
2.  Care au fost cele mai mari lacune ale politicii migraționale a Republicii Moldova în 

fiecare etapă?
3.  Care  este  impactul  adoptării  actelor  normative  naționale  în  domeniul  migrației  și 

care sunt principalele carențe ale acestora?
4.  Cum apreciați sistemul instituțional migrațional și atribuțiile lui în domeniul mana-

gementului migrațiilor?

22  Legea cu privire la Poliţia de Frontieră nr. 283 din 28.12.2011. În: Monitorul Oficial Nr. 76–80 din 20.04.2012.
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6.1. MANAgEMENTUl AzIlUlUI șI REfUgIAțIlOR îN 
REPUblICA MOlDOvA: CONSIDERAțII gENERAlE

Conform statisticilor ONU privind populația și potrivit Profilului Migrației 2013 al 
Organizației Internaționale pentru Migrație, Moldova este o țară de imigrație sau tran-
zit neglijabilă, dar o  țară majoră de emigrație din motive economice. Majoritatea  celor 
născuți în străinătate (391 508 în 2013) nu erau migranți internaționali, ci foști rezidenți ai 
altor republici sovietice. În 2015 numărul străinilor din Moldova era estimat la 21.876, ei 
reprezentând 0,6% în totalul populaţiei. Se constată însă o creștere continuă a numărului 
străinilor în raport cu anii precedenți: astfel, dacă în anul 2010 au fost înregistraţi 20.099 
străini, în anul 2011 – 1 968 străini, în anul 2012 – 20 191, în anul 2013 – 21 092, iar în anul 
2014 au fost înregistrați 21 685 străini. În felul acesta, rata de creștere a străinilor în anul 
2015 în raport cu anul 2010 a constituit 15,6 procente.23

Prezența fenomenului necesită din partea autorităților moldovenești acțiuni orienta-
te spre stabilirea unui cadru juridic pentru libera circulație și imigrarea cetățenilor străini 
pe teritoriul Republicii Moldova, precum și stabilirea modului de acordare a unei forme 
de protecţie (statut de refugiat, protecţie umanitară, protecţie temporară), dacă există so-
licitare din partea străinilor.

Un management eficient al migraţiei și azilului este posibil prin conjugarea eforturi-
lor regionale și internaţionale. Astfel de la sfârșitul anilor ’90 ai sec. XX, Republica Mol-
dova participă activ la: Procesul de la Budapesta, axat pe aspectele de control al migraţiei; 
Procesul Sederkoping, sprijinit de Guvernul Suedez, care din punct de vedere geografic 
acoperă Moldova, Ucraina și Belarus; Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est, Iniţi-
ativa Central Europeană și Grupul Multinaţional Consultativ al Centrului pentru Coope-
rare în domeniul Securităţii (RACVIAC).

23  Profilul Migraţional Extins al Republicii Moldova 2010–2015. Raport analitic. Chișinău, 2016, p. 34.
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Pe parcursul anilor 2008–2009 Republica Moldova joacă un rol activ în Organizaţia 
Cooperării Economice la Marea Neagră și în cadrul Consiliului Regional pentru Coopera-
re – succesorul Pactului de Stabilitate, SECI (Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei) 
și GUAM (Iniţiativa Regională pentru Democraţie și Dezvoltare Economică din Georgia, 
Ucraina, Azerbaidjan și Moldova). Un rol aparte revine cooperării cu structurile interna-
ţionale: Consiliul Europei, Banca Mondială, precum și cu cele care au mandat în domeniul 
migraţiei și azilului: OIM, ILO, ÎCNUR.

Republica Moldova a ratificat Convenţia ONU din 1951 privind statutul refugiaţilor 
și Protocolul din 1967 privind statutul refugiaţilor, care reprezintă prin sine fundamentul 
dreptului internațional al refugiaților, definind noțiunea de refugiat și normele minime 
pentru tratamentul persoanelor cărora li se acordă acest statut.24.

În 2002 a fost adoptată Legea nr. 1 286-XV cu privire la Statutul Refugiaţilor, care 
stabilește cadrul juridic, economic, social și organizatoric de acordare a azilului în con-
cordanţă cu principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional și fără 
nicio discriminare pe motive de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opi-
nie, apartenenţă politică, avere sau origine socială. Însă pe parcursul implementării legii, 
de-a lungul anilor, au fost depistate un șir de lacune care îngreunează procesul decizional, 
precum: multe noţiuni cu care se operează nu sunt definite în lege; procedura de exami-
nare a cererii nu este detalizată, fapt ce complică procesul atât în etapa administrativă, cât 
și judecătorească.

Odată cu semnarea Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, 
statul nostru și-a manifestat intenţia aderării la Uniunea Europeană, promovând vectorul 
integrării și alinierii la standardele europene și dorinţa armonizării legislaţiei interne în 
domeniul migraţiei și azilului, fapt care s-a materializat ulterior în constituirea unui cadru 
legal solid în domeniul azilului în conformitate cu standardele internaționale: Legea nr.270 
privind azilul în Republica Moldova (18.12.2008); Strategia Națională în domeniul migrației 
și azilului (2011–2020) (08.09.2011) și Planul Național de Acțiuni pentru anii 2011–2015 cu 
privire la implementarea Strategiei Naționale în domeniul migrației și azilului.

Legea privind azilul în Republica Moldova stabilește statutul juridic al solicitanţilor 
de azil, al beneficiarilor de protecţie internaţională, de protecție temporară și de azil poli-
tic, precum și procedura de acordare, încetare și anulare a protecţiei.

Strategia Națională în domeniul migrației și azilului (2011–2020) are ca scop dezvolta-
rea unor politici interconectate în următoarele domenii: migrația legală, sistemul de azil, 
migrația ilegală, gestionarea integrată a frontierelor, politica de vize, respectarea dreptu-
rilor și libertăților omului etc. Cu privire la sistemul de azil au fost formulate următoarele 
obiective:

 ➢ Consolidarea sistemului naţional de azil și asigurarea accesului neîngrădit la pro-
cedura de azil cu respectarea principiului nereturnării în corespundere cu trata-
tele internaţionale la care Republica Moldova este parte și standardele fixate în 
directivele europene.

24  Legea Nr. 677 din 23 noiembrie 2001 privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind statutul refugiaţilor, precum 
și la Protocolul privind statutul refugiaţilor.
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 ➢ Consolidarea mecanismelor prin care se asigură menţinerea unei practici unitare 
și de calitate în procesarea cererilor de azil pentru asigurarea existenţei unui sis-
tem eficient și funcţional.

Strategia Națională în domeniul migrației și azilului (2011–2020) este însoțită de Pla-
nul Național de Acțiuni pentru anii 2011–2015 care stabilește activităţile concrete și res-
ponsabilităţile ce revin autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul migraţiei și azilului, 
dar și indicatorii de progres pentru acţiunile prevăzute. Dintre acţiunile stipulate de acest 
document remarcăm acţiunile ce vizează revizuirea și modificarea cadrului normativ în 
domeniul migraţiei, consolidarea sistemului național privind azilul și apatridia, precum și 
crearea (pre)condiţiilor de integrare a străinilor.

Autoritatea responsabilă de administrarea și soluţionarea problemelor solicitanţilor 
de azil, refugiaţilor și beneficiarilor de protecţie umanitară sau temporară este Direcţia�
Azil�și�Integrare�a Biroului Migraţie și Azil.

Scopul politicilor de azil din Moldova constau în oferirea de către stat a azilului pe 
teritoriul  său  în  baza  principiului  de  nereturnare,  precum  și  în  acordarea  protecţiei  în 
corespundere cu standardele legislaţiei internaţionale și naţionale. În comparaţie cu legis-
laţia altor state postsovietice, în Republica Moldova cadrul legislativ în domeniu este unul 
dintre cele mai avansate.

6.2. PROCEDURA DE SOlICITARE A AzIlUlUI îN REPUblICA MOlDOvA

După  cum  am  menționat  anterior,  sistemul  de  azil  în  Republica  Moldova  este  re-
glementat  prin  Legea  nr.  270  din  18.12.2008  privind  azilul  în  Republica  Moldova,  care 
transpune parțial aquis-ul comunitar din domeniu și determină modul de acordare a unei 
forme  de  protecție  (statut de refugiat, protecție umanitară, protecție temporară sau azil 
politic).

Statutul de refugiat se recunoaște la solicitare străinului care, în virtutea unei temeri 
bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la 
un anumit grup social sau opinie politică, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o deţine și 
care nu poate sau nu dorește să se pună sub protecţia acestei ţări; sau care nu deţine nicio 
cetăţenie și, găsindu-se în afara ţării în care își avea domiciliul legal și obișnuit, ca urmare 
a unor astfel de evenimente, nu poate sau, din cauza respectivei temeri, nu dorește să se 
reîntoarcă.

Protecţia umanitară se acordă străinului care nu întrunește condiţiile pentru recu-
noașterea statutului de refugiat și în privinţa căruia există motive de a crede că, la întoar-
cerea în ţara de origine, va fi expus unui risc serios și, din cauza acestui risc, nu poate sau 
nu dorește să obţină protecţia acelei ţări.

Protecţia temporară reprezintă o formă de protecţie cu caracter excepţional menită 
să asigure, în cazul unui aflux masiv și spontan de persoane strămutate care nu se pot în-
toarce în ţara de origine, protecţie imediată și temporară unor astfel de persoane.
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Protecţia temporară se acordă pe o perioadă de un an. În cazul în care motivele de 
protecţie temporară persistă, durata protecţiei temporare poate fi prelungită cu perioade 
de 6 luni, pentru maximum un an, dar care să nu depășească doi ani.

Azilul politic. Persoanele care au deţinut funcţii politice, diplomatice sau de interes 
public  în  alte  state  sau  în  organisme  internaţionale,  persoanele  care  au  demonstrat  un 
deosebit atașament, respect și interes pentru Republica Moldova, personalităţile marcante 
care sunt persecutate în ţara lor de origine pot solicita azil politic de la Președintele Re-
publicii Moldova. Cererile de solicitare a azilului politic se examinează de către Comisia 
pentru problemele cetăţeniei și acordării azilului politic, care funcţionează pe lângă Pre-
ședintele Republicii Moldova

Accesul  la procedura de solicitare a azilului este asigurată oricărui străin din mo-
mentul manifestării de voinţă, exprimată în scris sau verbal, din care să rezulte că acesta 
solicită protecţia statului Republica Moldova.

Cererea de azil se depune personal de către străin, de îndată ce acesta s-a prezentat 
la punctul de trecere a frontierei de stat sau imediat după sosirea lui în Republica Moldo-
va ori imediat ce în ţara de origine a străinului cu drept de ședere în Republica Moldova 
au survenit evenimente care l-au determinat să ceară protecţie. Nu se admite depunerea 
cererilor de azil în afara teritoriului Republicii Moldova. Autorităţile competente nu pot 
refuza primirea cererii de azil pe motiv că a fost depusă tardiv. De asemenea, nu se admit 
cererile colective.

 ➢ În cazul minorului neînsoţit, cererea de azil se va depune de către reprezentantul 
lui legal.

 ➢ În cazul persoanei lipsite de discernământ, cererea de azil se depune de către tuto-
re sau de curator, după desemnarea acestuia.

 ➢ În cazul în care solicitantul nu știe să scrie, funcţionarul care primește cererea o 
completează potrivit declaraţiilor orale ale solicitantului.

Tabelul 6.1

Autoritățile�competente�să�primească�cereri�de�azil
Direcţia Azil și Integrare din cadrul Biroului Migraţie și Azil;
•  Poliţia de Frontieră subordonată Ministerului Afacerilor Interne;
•  Organele de poliţie;
Structurile Departamentului instituţiilor penitenciare subordonat Ministerului Justiţiei;
Structurile de detenţie provizorie din cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept.

Solicitanții de azil, în baza cererii de azil depuse la Direcția integrare și acomodare, 
pot fi cazați pe perioada examinării cererii de azil, la Centrul de cazare – structură speci-
alizată, subordonată Biroului Migrație și Azil.

În Centru pot fi cazați:
1.  solicitanții de azil și membrii de familie care sunt solicitanți de azil;
2.  beneficiarii unei forme de protecție și membrii familiei acestora care au același 

statut.
Termenul de examinare a cererii de azil  este de  la o  lună  la 6  luni, cu posibilitatea 

prelungirii cu câte o lună, dar care nu va depăși în total 3 luni.
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Până la soluționarea cererii de azil, Direcția Azil și Integrare eliberează solicitantului 
de azil un document de identitate temporar, care atestă statutul acestuia de solicitant de 
azil pe teritoriul Republicii Moldova.

După  intervievarea  solicitantului  de  azil,  Direcţia  Azil  și  Integrare  emite  una  din 
următoarele decizii:

 Recunoașterea statutului de refugiat;

 Acordarea protecției umanitare;

 Respingerea cererii de azil.

Orice decizie luată se comunică solicitantului în scris, direct sau prin poștă. În cazul 
respingerii cererii de azil, în decizie se indică dreptul solicitantului de a ataca decizia și 
termenul în care o poate face, precum și obligaţia de a părăsi teritoriul Republicii Moldova 
la expirarea termenului de 15 zile din data la care decizia privind respingerea cererii sale 
de azil a rămas irevocabilă. Deciziile emise de Direcţia Azil și Integrare cu privire la cere-
rile de azil pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ, fără respectarea procedurii 
prealabile.

Potrivit datelor statistice, numărul solicitărilor de azil în Republica Moldova pe par-
cursul anilor 2010–2015 a crescut. În anul 2015 au fost înregistrate 276 de cereri (la prima 
solicitare), numărul acestora majorându-se de aproape trei ori  faţă de anul 2010. Majo-
ritatea solicitărilor de azil parvin din partea bărbaţilor, femeile deţinând în anul 2015 o 
pondere de 36% (în 2014 – 40,4%)25.

În structura solicitanților de azil după țările de origine în 2014, pentru prima dată 
cetățenii ucraineni au deținut numărul cel mai mare, urmați de sirieni și afgani. A se com-
para cu anul 2013, când cetățenii Siriei au fost în pozițiile top urmați de cetățenii din Af-
ganistan și Kârgâzstan, pe când din Ucraina solicitanți de azil nu au fost. Această creștere 
reflectă  clar  consecința  conflictului  din  Ucraina.  Astfel  distribuția  solicitanților  de  azil 
după țara de cetățenie în anul 2014 denotă că cetăţenii Ucrainei au constituit 54,7% din to-
tal, fiind urmaţi de cei din Siria (24,9%), Afganistan (4,1%), Irak și Kârgâzstan (câte 2,0%).

În anul 2015 numărul solicitanților de azil a constituit 276 persoane, ponderea cea 
mai mare (44,6%) o dețineau, de asemenea, cetățenii Ucrainei, urmați de cei din Siria, Irak 
și Afganistan, care împreună însumau 35,4 procente.

Pe parcursul anului 2015 de protecţie umanitară au beneficiat 150 de străini, iar nu-
mărul celor cărora le-a fost respinsă cererea pentru protecţie umanitară a constituit 36 de 
persoane.

La finele anului 2015 în Moldova trăiau 144 de persoane cu statut de refugiat, rata de 
creștere a acestora constituind 116 procente faţă de 2014.26

25  Profilul Migraţional Extins al Republicii Moldova 2010–2015. Raport analitic. Chișinău, 2016, p. 37.
26  Profilul Migraţional Extins al Republicii Moldova 2010–2015. Raport analitic. Chișinău, 2016, p. 38.
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6.3. POlITICA DE INTEgRARE A REfUgIAțIlOR

La 1 iulie 2012 a intrat în vigoare Legea privind integrarea străinilor în Republica Mol-
dova27. Acest document  reglementează procesul  și modalităţile  de  facilitare  a  integrării 
străinilor în viaţa economică, socială și culturală a Republicii Moldova în vederea preve-
nirii și combaterii marginalizării sociale a acestora, a adaptării lor la condiţiile societăţii 
moldovenești și asigurării autonomiei lor financiare. De asemenea, legea stabilește auto-
rităţile competente în domeniu, instituie programele de integrare a străinilor, obligaţiile 
străinilor care solicită programe de integrare, reglementează modul de acoperire a cheltu-
ielilor de integrare etc.

Legea stabilește categoriile de străini care pot beneficia de activităţi de integrare:
 ➢ străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie/permanentă;
 ➢ apatrizii;
 ➢ străinii beneficiari ai unei forme de protecţie (statut de refugiat, protecţie uma-

nitară, azil politic).
Autoritatea responsabilă de coordonarea procesului de integrare a străinilor pe teri-

toriul Republicii Moldova este Biroul Migraţie și Azil. Procesul de integrare se prevede a fi 
desfășurat într-o colaborare și coordonare continuă dintre autorităţile publice.

În cazul refugiaţilor și al beneficiarilor de protecţie umanitară sunt elaborate progra-
me de integrare, susţinute integral sau parţial din mijloace publice sau din surse externe 
de finanţare, și realizate prin cooperarea dintre autorităţile publice de nivel central și local 
și sectorul neguvernamental. În Legea privind integrarea străinilor în Republica Moldova 
sunt stipulate tipurile de activităţi de integrare a străinilor, dar și autorităţile publice res-
ponsabile de realizarea procesului de integrare a străinilor.

Tabelul 6.2

Activităţi�de�integrare Autorități�responsabile Beneficiarii
Sesiuni de acomodare
socioculturală

Biroul migraţie și azil;
Ministerul Culturii;
Ministerul Educaţiei.

Refugiaţii;
beneficiarii de protecţie umanitară;
celelalte categorii de străini.

Cursuri de studiere a lim-
bii de stat

Biroul migraţie și azil;
Ministerul Educaţiei.

Refugiaţii;
beneficiarii de protecţie umanitară;
celelalte categorii de străini.

Accesul la educaţie Biroul migraţie și azil;
Ministerul Educaţiei

Refugiaţii;
beneficiarii de protecţie umanitară;
celelalte categorii de străini.

Accesul la servicii 
medicale

Ministerul Sănătăţii Refugiaţii;
beneficiarii de protecţie umanitară;
celelalte categorii de străini.

27  Legea  privind  integrarea  străinilor  în  Republica  Moldova  din  27.12.2011.  În:  Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova  din 
13.03.2012.
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Activităţi�de�integrare Autorități�responsabile Beneficiarii
Accesul pe piaţa forţei de
muncă

Biroul migraţie și azil;
Ministerul Muncii, 
Protecţiei
Sociale și Familiei;
(Agenţia Naţională de
Ocupare a Forţei de Muncă)

Refugiaţii;
beneficiarii de protecţie
umanitară;
celelalte categorii de străini, cu
excepţia titularilor dreptului de
ședere provizorie în scop de
muncă și pentru studii.

Accesul la sistemul de
protecţie socială

Ministerul Muncii, 
Protecţiei
Sociale și Familiei

Refugiaţii;
beneficiarii de protecţie
umanitară;
celelalte categorii de străini.

Programe de integrare;
facilităţi de cazare

Biroul migraţie și azil;
autorităţile administraţiei
publice locale

Refugiaţii;
beneficiarii de protecţie
umanitară.

1.  Acomodarea socioculturală presupune dobândirea de către străini a unui minim 
de cunoștinţe generale despre valorile și tradiţiile naţionale, sistemul de organizare politi-
co-administrativă a Republicii Moldova, economia și istoria Republicii Moldova necesare 
convieţuirii sociale. Sesiunile de acomodare socioculturală sunt obligatorii, fiind organi-
zate de Ministerul Culturii și Ministerul Educaţiei,  în colaborare cu autoritatea compe-
tentă pentru străini, în primele 30 de zile de la data obţinerii unei forme de protecţie, prin 
intermediul autorităţilor administraţiei publice locale de la locul de trai, în cadrul unor 
instituţii specializate. Sesiunile se desfășoară, de regulă, în ultima zi de vineri a lunii, în 
trei centre regionale, la Biblioteca Naţională din Chișinău și la filialele din Bălţi și Cahul.

Minimul de cunoștinţe necesar acomodării socioculturale a străinului se stabilește în 
baza metodologiei elaborate de Ministerul Culturii consultându-se Ministerul Educaţiei, 
acestea fiind verificate prin testarea străinilor la finele activităţii de integrare în limba de 
stat sau, după caz, într-o limbă de circulaţie internaţională.

Într-un „Studiu cu privire la integrarea străinilor în Republica Moldova, crimele ba-
zate pe ură și discriminare”,  realizat de Organizaţia  Internaţională pentru Migraţie, au 
fost menționate unele dificultăți în procesul de organizare și desfășurare a sesiunilor de 
acomodare socioculturală, cum ar fi crearea grupurilor mixte, unde solicitanţii sunt vor-
bitori de diferite limbi. În asemenea cazuri, Biroul Migraţie și Azil solicită traducerea de la 
Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) din Moldova.28

2.  Conform Legii privind integrarea străinilor în Republica Moldova, în baza ce-
rerii depuse la autoritatea competentă pentru străini, refugiaţii și beneficiarii de protecţie 
umanitară pot urma cursuri gratuite de studiere a limbii de stat, organizate de Minis-
terul Educaţiei prin intermediul instituţiilor de învăţământ din subordine, precum și de 
autorităţile administraţiei publice locale de la locul de trai.

Cursurile de studiere a limbii de stat sunt organizate în patru universităţi: Universi-
tatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 
28  Studiu cu privire la integrarea străinilor în Republica Moldova, crimele bazate pe ură și discriminare. http://ombudsman.md/

sites/default/files/document/attachments/studiu_integrarea_str.pdf
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din  Cahul,  Universitatea  Pedagogică  de  Stat  „Ion  Creangă”  și  Universitatea  de  Stat  din 
Moldova. Cursurile au loc în două cicluri de studii, unul  începând din septembrie și al 
doilea din februarie.

La încheierea cursului de studiere a limbii de stat, o comisie desemnată de Direcţia 
Raională/Municipală de Învăţământ, Tineret și Sport sau de o instituţie de învăţământ su-
perior asigură evaluarea nivelului de cunoaștere a limbii de stat și eliberează un certificat 
de participare.

3.  Legea privind integrarea străinilor în Republica Moldova prevede că străinii, re-
fugiaţii și beneficiarii de protecţie umanitară se încadrează în învăţământ  în condiţiile 
stabilite pentru cetăţenii Republicii Moldova. Astfel, refugiaţii și beneficiarii de protecţie 
umanitară au acces la învăţământul secundar profesional, mediu de specialitate și superi-
or. De asemenea, acestora li se recunosc actele de studii și titlurile academice obţinute în 
străinătate, în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională și de acordurile internaţionale la 
care Republica Moldova este parte.

Minorii care au dobândit o formă de protecţie în Republica Moldova beneficiază, pe 
durata unui an școlar, de un curs gratuit de iniţiere în limba de stat în vederea integrării în 
sistemul de învăţământ. Comisiile de evaluare din cadrul direcţiilor raionale/municipale 
de învăţământ, tineret și sport apreciază nivelul de cunoaștere a limbii de stat și stabilesc 
înscrierea minorilor în anul de studiu corespunzător.

Potrivit datelor studiului MIPEX din 2015, Moldova a obținut unul din cele mai scă-
zute punctaje privind politicile educaționale (19 p.), față de celelalte 38 de țări MIPEX aco-
perite de studiul MIPEX�din 2015, majoritatea acestora oferind programe de bază pentru 
integrarea elevilor imigranți.29

Dincolo de accesul legal, sistemul de învățământ din Moldova nu are obligația de a 
oferi  tipuri  specifice de sprijin elevilor  imigranți  la diferite nivele. Sistemul educațional 
trebuie să adune statistici despre elevii imigranți și să plătească cursuri de limbă pentru cei 
ce beneficiază de protecție internațională. Mai mult, educația interculturală este doar un 
curs opțional și un obiectiv general în cadrul planului de învățământ, cu indicații centrale 
limitate și o pregătire profesională limitată pentru practicanți. Standardele și activitățile 
existente  se  concentrează  exclusiv  pe  limba  statului,  respectiv  pe  limbile  minorităților 
naționale.

4.  În contextul prevederilor Legii privind integrarea străinilor în Republica Moldo-
va au fost operate modificări în cinci acte normative, care au avut drept scop asigurarea 
accesului străinilor la serviciile medicale30. Ca urmare a acestor modificări, începând cu 
1 iulie 2013, cetăţenii străini și apatrizii încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza 
unui contract individual de muncă, cu drept de ședere permanentă în Republica Moldova, 

29  Indicele Politicilor de Integrare a Migranților (MIPEX) este un ghid de referință și un instrument complet interactiv pentru 
evaluarea, compararea și îmbunătățirea politicilor de integrare. Utilizând 167 de indicatori de politică în opt domenii de po-
litică, MIPEX stabilește măsura în care toți rezidenții sunt îndreptățiți în mod legal să aibă drepturi și responsabilități egale, 
precum și să primească orice sprijin care se adresează nevoilor lor specifice cu scopul de a transforma egalitatea de șanse în 
realitate.

30  Legea nr.77 din 12.04.2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. În: Monitorul Oficial nr.125–129/398 din 
14.06.2013.
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precum și refugiaţii și beneficiarii de protecţie umanitară, au aceleași drepturi și obligaţii 
în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca și cetăţenii Republicii Moldova.

În practica medicală au fost identificate câteva aspecte problematice care îngreunează 
accesul resortisanţilor ţărilor terţe la serviciile medicale. Astfel, cetăţenii străini de mul-
te ori întâmpină dificultăţi legate de nefamiliarizarea cu sistemul medical din Republica 
Moldova, care poate fi foarte diferit de cel din ţara  lor de origine. La aceasta se adaugă 
necunoașterea legislaţiei privind accesul cetăţenilor străini la serviciile de sănătate de că-
tre  furnizorii  de  servicii  medicale.  Cunoștinţele  precare  de  limbă  română  ale  pacienţi-
lor  străini  și  diferenţele  culturale,  care  uneori  presupun  concepţii  diferite  asupra  bolii, 
examenului medical și tratamentului, pot genera sentimente de neîncredere și teamă faţă 
de personalul medical și practicile medicale. De asemenea, accesul la istoricul medical al 
pacientului străin poate fi dificil, uneori chiar imposibil, întârziind sau împiedicând des-
fășurarea normală a procedurilor medicale.31

5.  Art. 12 al Legii privind integrarea străinilor în Republica Moldova stabilește că 
refugiaţii și beneficiarii de protecţie umanitară au acces la piaţa forţei de muncă, la siste-
mul asigurărilor pentru șomaj, la măsurile de prevenire a șomajului și de stimulare a ocu-
pării forţei de muncă în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei, prin intermediul agenţiilor pentru 
ocuparea forţei de muncă, dispune măsurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite 
la nevoile specifice ale beneficiarilor programelor de integrare, care includ:

 ➢ organizarea unor programe de formare profesională;
 ➢ implicarea  în  facilitarea  relaţiei  dintre  beneficiarii  programelor  de  integrare  și 

potenţialii angajatori;
 ➢ înregistrarea beneficiarilor programelor de integrare aflaţi  în căutarea unui loc 

de muncă;
 ➢ identificarea  locurilor de muncă vacante și asigurarea  informării beneficiarilor 

programelor de integrare;
 ➢ identificarea modalităţilor oportune de comunicare cu străinii care au obţinut o 

formă de protecţie în Republica Moldova și solicită servicii de integrare pe piaţa 
muncii, în colaborare cu autoritatea competentă pentru străini;

 ➢ acordarea  indemnizaţiei  pentru  șomaj,  cu  respectarea  condiţiilor  prevăzute  la 
art.30 din Legea privind ocuparea forţei de muncă și protecţia socială a persoa-
nelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Conform prevederilor legislaţiei, persoanele incluse în programul de integrare nu pot 
refuza nemotivat locul de muncă propus.

De asemenea, refugiaţii și beneficiarii de protecţie umanitară pot avea parte de ser-
vicii  de  orientare  și  formare  profesională  oferite  și  de  alte  organizaţii  cu  preocupări  în 
domeniu.

Facilitarea accesului  străinilor pe piaţa  forţei de muncă, cu excepţia celor aflaţi  în 
Republica Moldova în scop de muncă sau la studii, se realizează prin măsuri de informa-

31  Studiu cu privire la integrarea străinilor în Republica Moldova, crimele bazate pe ură și discriminare. http://ombudsman.md/
sites/default/files/document/attachments/studiu_integrarea_str.pdf, p. 59.
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re privind oportunităţile de pe piaţa muncii, serviciile de mediere a muncii, serviciile de 
orientare și formare profesională și alte servicii de ocupare, conform legislaţiei în vigoare.

Potrivit datelor, în anul 2013 la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Mun-
că  s-au  adresat  20,9%  persoane  cu  statut  de  refugiat  din  numărul  total  al  străinilor 
intervievați, rata șomajului în rândul refugiaților fiind foarte înaltă – 25,1%, faţă de 5,6% 
în rândul populaţiei locale și 9,7% din totalul străinilor.

Şomajul sporit în rândul străinilor este determinat cel mai des de necunoașterea de 
către străini a limbii de stat sau a unei alte limbi solicitate pe piaţa muncii. Fiecare al trei-
lea șomer a indicat acest factor (32,4%), precum și remunerarea insuficientă la locurile de 
muncă disponibile (7,4%).32

6.  Referitor  la  asistenţa şi protecţia socială a străinilor,  Constituţia  Republicii 
Moldova stabilește obligaţia statului de a lua masuri astfel încât orice om să aibă un nivel 
de trai decent, care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și a familiei lui.

Regulamentul Centrului de cazare instituie condiţiile, procedura și termenul de ca-
zare temporară a solicitanţilor de azil și a beneficiarilor unei forme de protecţie33. Centrul 
de cazare este o structură specializată, subordonată autorităţii competente pentru străini. 
Instrucţiunea privind modul de evidenţă, ţinere și păstrare a dosarelor persoanelor cazate 
în Centrul de cazare, în conformitate cu punctul 29 din Regulament, a fost aprobată prin 
ordinul directorului Biroului Migraţie și Azil la 05.06.2013. La aceeași dată, a fost aprobată 
lista obiectelor permise și a celor interzise la intrarea pe teritoriul Centrului de cazare, în 
conformitate cu punctul 20 din Regulamentul menţionat.

În corespundere cu prevederile Legii privind azilul în Republica Moldova, în cazul în 
care sunt lipsiţi de mijloace de existenţă, refugiaţii și beneficiarii de protecţie umanitară 
au dreptul  la un ajutor bănesc34. Ajutorul bănesc se acordă într-un termen de 6 luni cu 
condiţia asumării unui angajament de rambursare a sumei primite. Cererile de acordare 
a acestui ajutor bănesc se examinează la Biroul Migraţie și Azil și se acordă o singură dată 
persoanelor cărora le-a fost recunoscut statutul de refugiat sau le-a fost acordată protecţia 
umanitară35. Conform Hotărârii de Guvern nr. 362 din 12.06.2013, în anul 2013 cuantu-
mul ajutorului bănesc acordat refugiaţilor și beneficiarilor de protecţie umanitară a con-
stituit 577 lei 50 bani36.

În final, concluzionăm că la momentul actual, legislaţia Republicii Moldova nu conţi-
ne restricţii privind drepturile străinilor aflaţi pe teritoriul ţării, cu excepţia celor politice, 
și îi echivalează în drepturi pe străinii aflaţi legal în ţara noastră cu cetăţenii Republicii 
Moldova.

În ultimii ani, Republica Moldova a înregistrat progrese notabile în ajustarea cadru-
lui normativ din domeniul migraţiei la standardele internaţionale, dar și în realizarea unei 

32  Ibidem, p. 47–49.
33  Hotărârea de Guvern nr. 1023 din 28.12.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de cazare. În: Monitorul Ofi-

cial 1–5/30, 04.01.2013.
34  Articolul 33 alin. (2) din Legea nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova. În: Monitorul Oficial 53–54/145, 

13.03.2009.
35  Hotărârea de Guvern nr. 1140 din 15.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a ajutorului 

bănesc rambursabil refugiaţilor și beneficiarilor de protecţie umanitară. În: Monitorul Oficial 254–256/1284 din 24.12.2010.
36  Hotărârea de Guvern nr. 362 din 12.06.2013 privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat în anul 2013 refugiaţilor 

și beneficiarilor de protecţie umanitară. În: Monitorul Oficial 125–129/413, 14.06.2013.
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strategii comprehensive în domeniul migraţiei și al integrării imigranţilor. Totodată, este 
necesar să se elaboreze un cadru logic de monitorizare complexă a acestui fenomen, care 
să reflecte evoluţia stării de lucruri în domeniul integrării străinilor, acoperind toate sfere-
le vieţii sociale, care să conţină întregul spectru de indicatori specifici, inclusiv indicatorii 
de impact al politicilor.

Întrebări pentru recapitulare:

1.  Ce reprezintă azilul ca fenomen? Care este deosebirea între azil și azil politic?
2.  Cum evaluați procedura de obținere a azilului în Republica Moldova?
3.  Care sunt punctele forte și punctele slabe ale politicii de integrare a refugiaților în 

Republica Moldova?

Literatură recomandată:

1.  Legea Nr.180 din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă.
2.  Legea Nr.274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova.
3.  Legea Nr.270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova.
4.  Hotărârea  Nr.  655  din  08.09.2011  cu  privire  la  aprobarea  Strategiei  naţionale  în 

domeniul  migraţiei  și  azilului  (2011–2020).  În:  Monitorul  Oficial  Nr.  152–155  din 
16.09.2011.

5.  Legea privind integrarea străinilor în Republica Moldova din 27.12.2011. În: Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova din 13.03.2012.

6.  Опруненко  А.  Национальная  стратегия  по  миграции  и  убежищу:  попытка 
целостного  и  комплексного  подхода  к  вопросам  миграции  в  Молдове. 
Пояснительная  записка  2012/40,  Социально-политические  рамки  миграции. 
Сентябрь,  2012,  проект  КАРИМ-Восток,  Европейский  университетский 
институт,  http://www.carim-east.eu/media/exno/Explanatory%20Notes_2012-40.
pdf

7.  Чумаш  Т.  Система  законодательства  Республики  Молдова  по  вопросам 
убежища.  Пояснительная  записка  2012/25,  Сентябрь,  2012,  проект  КАРИМ-
Восток, Европейский университетский институт, http://www.carim-east.eu/me-
dia/legal%20module/exno/EN%202012-25.pdf
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TEMA 7. RISCURIlE MIgRAțIEI IlEgAlE 
șI TRAfICUl DE fIINțE UMANE

7�1�� Originea�migrației�ilegale�și�traficul�de�ființe�umane
7�2�� Forme�ale�traficului�de�fiinţe�umane
7�3�� Fenomenul�traficului�de�ființe�umane�în�Republica�Moldova:�stare�și�combatere

7.1. ORIgINEA MIgRAțIEI IlEgAlE șI TRAfICUl DE fIINțE UMANE

Globalizarea și dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, flexibilitatea și interdepen-
denţa dintre comerţul internaţional, investiţii și capitalul financiar, urmate de fluxuri mi-
graţionale repetate, alături de multiplele aspecte și oportunităţi pozitive ce ţin de dezvolta-
re, sunt cauza mai multor provocări și riscuri sociale. Printre acestea sunt migraţia ilegală 
și traficul de fiinţe umane, de multe ori migraţia ilegală însoţind traficul cu fiinţe umane.

Combaterea migraţiei  ilegale  ţine de domeniul unor activităţi  comune, promovate 
împreună cu statele Uniunii Europene, cu ţările vecine, cu statele de origine și destinaţie 
pentru migranţii în/din Republica Moldova. La realizarea obiectivelor propuse, Republica 
Moldova s-a aliniat politicilor Uniunii Europene din domeniul respectiv, dar optează pen-
tru o partajare corectă între state a responsabilităţilor pentru diminuarea migraţiei ilegale.

În primul rând, fluxurile migraţioniste nu sunt distribuite uniform. În funcţie de ni-
velul lor de dezvoltare economică, de oportunităţile oferite migranţilor ţările sunt în mod 
disproporţional afectate. Dacă la începutul anilor 1990, Germania și Austria au fost prin-
cipalele ţări-ţintă, iar ulterior Marea Britanie, Olanda, Franţa și Italia, atunci în prezent li 
s-au alăturat Spania, Portugalia, Grecia, Cehia, Suedia, Finlanda și Norvegia.

Principalele ţări de destinaţie ale migranţilor ilegali din Europa de Est nu diferă faţă 
de  ţările de destinaţie ale celorlalţi migranţi:  Italia, Spania, Franţa, Belgia, Anglia, pre-
cum și  ţările nordice ale  continentului  european. Acestea, datorită  legislaţiei permisive 
în problema sporului demografic, precum și facilităţilor de ordin social oferite celor care 
întemeiază o familie și au mai mulţi copii, au început să devină din ce în ce mai atractive.

Statisticile  arată  că  principalii  „furnizori”  de  emigranţi  continuă  să  fie  zonele  de 
sud-est  ale  Europei,  regiuni  cu  potenţial  economic  scăzut,  în  timp  ce,  pentru  deplasa-
rea către ţările de destinaţie, în prezent se recurge cu precădere la rutele Iugoslavia–Ita-
lia–Franţa–Spania  sau  Ungaria–Austria–Italia–Franţa–Spania  faţă  de  anii  precedenți, 
când majoritatea emigranţilor erau călăuziţi prin Ungaria–Cehia–Austria–Germania sau 
Ucraina–Polonia–Germania.
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Modul de operare pentru traficanţi îl reprezintă traficul de migranţi din Europa de 
Est, realizat prin ieșirea legală în calitate de turiști, șederea ilegală pe teritoriul altui stat, 
intrarea ilegală pe teritoriul statelor unde este necesară viza de intrare, precum și traficul 
de migranţi de origine străină, realizat prin  intrare/ieșire  ilegală (pașapoarte  false, rute 
ocolitoare  ale  punctelor  de  frontieră,  ascunși  în  mijloace  de  transport),  intrare  legală  / 
ieșire ilegală (cetăţeni chinezi și din spaţiul ex-sovietic), pașapoarte, vize.

Tabelul 7.1.

Factori�favorizanţi�ai�traficului�cu�migranţi:
•  contextul istoric, economic și social;
•  carenţele cadrului legal;
•  insuficiența unor mecanisme de combatere și control;
•  sărăcia;
•  ignoranţa / lipsa unor informaţii adecvate și bine structurate;
•  influenţa negativă din partea unor curente și ideologii străine;
•  spiritul de aventură.
Factorii�de�risc:
•  dezvoltarea cantitativă a fenomenului migrator prin înmulţirea ţărilor-sursă;
•  afectarea substanţială a ţărilor puternic dezvoltate economic din vestul și nordul Europei;
•  afectarea majoră a ţărilor de tranzit, care sunt lipsite de potenţial economic pentru a găz-

dui, fie și temporar, fluxurile de migranţi;
•  modificări calitative în evoluţia fenomenului migrator care, datorită măsurilor de autopro-

tecţie luate de ţările-ţintă sau de cele de tranzit, se manifestă prioritar în ultimul timp prin 
modalităţi ilicite.

Sunt frecvente cazurile când cei care muncesc ilegal peste hotare suportă importante 
discriminări și devin victime ale reţelelor internaţionale de trafic cu fiinţe umane, contra-
bandă cu migranţi, prostituţie etc.

La răscrucea mileniilor doi și trei, traficul de fiinţe umane a ajuns un fenomen care 
a afectat treptat toate ţările lumii și care, prin volumul profiturilor ilicite ale reţelelor de 
organizaţii criminale transnaţionale, ajunge a se plasa e locul trei după traficul cu arme și 
cel cu droguri.

Factorii care încurajează fenomenul, cu efecte negative la nivel de individ sau de soci-
etate, sunt strâns legaţi de situaţia socioeconomică complexă a ţărilor de origine, dar și de 
existenţa unei „pieţe” (cereri) în ţările de destinaţie.

Raportul Global UNODC privind  traficul de persoane care a evaluat patternurile, 
tendinţele și rutele între regiuni identificate până în 2012, a scos în evidenţă răspândirea 
extinsă a  exploatării  sexuale printre victimele  traficului  de persoane  și  vulnerabilitatea 
crescută în rândul femeilor, în special minore. Ponderea femeilor victime la nivel global 
constituia în 2014 aproximativ 50% din totalul victimelor detectate sau raportate de către 
136 de state. Autorii Raportului își mai manifestau îngrijorarea în ceea ce privește ponde-
rea minorilor victime, care se ridica, în acea perioadă, la 31% din totalul victimelor.37

37  Global  Report  on  Trafficking  in  Persons  2014.  http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/  GLOTIP_2014_
full_report.pdf
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În plan regional, criza din Balcani din ultimul deceniu a favorizat dezvoltarea feno-
menului, Europa de Est fiind citată cu ţări de origine și de tranzit pentru marile reţele de 
trafic de femei, provenind îndeosebi din Asia, dar și din ţări ca România, Ucraina, Moldo-
va sau Belarus, cu destinaţia în ţările din fosta Iugoslavie (cu accent pe regiunea Kosovo), 
precum și Turcia, Grecia sau statele din Europa Occidentală.

7.2. fORME AlE TRAfICUlUI DE fIINţE UMANE

Înainte de a determina formele traficului de ființe umane, vom identifica caracteris-
ticile  fenomenului. În  literatura de specialitate au fost  identificate următoarele trăsături 
ale acestuia:

•  din punctul de vedere al drepturilor omului, traficul de persoane include: sclavia, 
munca forţată, violenţa, abuzul de încredere, agresiunea fizică și psihică a persoanei, fiind 
pe deplin justificată aprecierea că traficul de fiinţe umane este o formă a sclaviei la început 
de mileniu;

•  sub aspect economic, traficul presupune: interese financiare (profituri uriașe), re-
ţele regionale și internaţionale, circulaţia ilicită a banilor (spălarea banilor care provin din 
trafic și pe baza cărora se realizează activitatea de traficare);

•  din punctul de vedere al originii fenomenului, factorii care îl generează și îl sus-
ţin sunt: sărăcia accentuată a victimelor, nivelul educaţional scăzut, neîncrederea în sine, 
eșecurile  în viaţă, migraţia occidentalilor, amatorismul experienţelor sexuale (asemenea 
amatori se îndreaptă către est, unde piaţa prostituţiei este mai tentantă);

•  din perspectiva valorilor sociale lezate, persoanele traficate sunt reduse la condiţia 
de „marfă”,  sunt dezumanizate  treptat, fiindu-le  lezate  sentimentele cele mai profunde, 
trauma suferită marcându-le întreaga evoluţie viitoare;

•  din perspectiva implicaţiilor sociale datorate creșterii alarmante din ultimii ani, 
traficul de persoane devine un fenomen naţional și transnaţional, fiind favorizat de proce-
sul general al globalizării și de utilizarea tehnologiilor moderne;

•  din prisma scopului vizat, traficul presupune profituri scăzute pentru societate și 
profituri uriașe pentru traficanţi, care reinvestesc veniturile obţinute în derularea în con-
tinuare a activităţilor ilicite. Prostituţia (în general, exploatarea sexuală a femeilor și copi-
ilor) constituie principalul scop al traficului și o modalitate de obţinere a celor mai mari 
câștiguri, la fel și traficul în scop de muncă forţată, comiterea de infracţiuni prin constrân-
gere de către victimele traficului și prelevarea de organe (cu victime bărbaţi, femei, copii).

Formele traficului variază în funcţie de numărul persoanelor implicate, tipul de trafi-
canţi, de victime sau de „clienţi”/„consumatori”, de gradul de organizare pe care se bazea-
ză extinderea traficului și în raport cu care traficul rămâne naţional sau se extinde peste 
graniţe.  În  traficul de fiinţe umane pot fi  implicate persoane fizice  (agenţi de recrutare, 
contrabandiști, complici care au abuzat de poziţia  lor din cadrul autorităţilor adminis-
trative ale  statelor  implicate), dar  și persoane juridice  (companii hoteliere, de  spectacol, 
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agenţii de turism, societăţi de transport, firme de producţie și distribuţie de casete video, 
edituri, sex-shopuri, companii care oferă spectacole de striptease etc.).

Din�perspectiva�organizării�traficanţilor, traficul îmbracă următoarele forme:
• traficul ocazional,  se  raportează  doar  la  transportarea  internă/internaţională  a 

victimelor;
• traficul în bande sau grupări mici, traficanţii sunt bine organizaţi și specializaţi în 

traficarea cetăţenilor în afara graniţelor, folosind aceleași rute;
• traficul internaţional, cel mai minuţios organizat, derulat de reţele periculoase și 

greu de combătut.
Din�perspectiva�victimelor, traficul poate fi clasificat prin raportare la natura abuzi-

vă a actelor exercitate asupra lor și vizează:
• aspectul social (abuz psihologic, abuz fizic, atac sexual sau viol, supraveghere pen-

tru împiedicarea deplasării ori liberei circulaţii a victimelor, lipsa puterii de deci-
zie, lipsa accesului la servicii medicale, obligarea consumului de alcool și droguri, 
avort forţat, malnutriţie, forţarea victimei să-și recruteze la rândul ei rudele sau 
prietenii);

• aspectul juridic (deposedare de acte de identitate, posedarea și utilizarea de acte 
false, ameninţări cu predarea la poliţie);

• aspectul economic (împovărare cu datorii, neachitare, reţinere nejustificată a unor 
plăţi).

În altă ordine de  idei, cauzele  traficului pot fi raportate  la cele  trei mari nivele�de�
coexistenţă:

• traficul în vederea exploatării sexuale,
• traficul în vederea exploatării forţei de muncă,
• traficul în vederea donării de organe.
Traficul în scopul exploatării sexuale rămâne cea mai mare și mai importantă formă, 

din simplul motiv că va reprezenta  întotdeauna cea mai serioasă sursă de profit pentru 
traficanţi. Se poate spune că sărăcia, șomajul, discriminarea pe piaţa muncii, violenţa do-
mestică și abuzul le determină pe femei și fete să „evadeze către o lume mai bună”, astfel 
încât ofertele înșelătoare ale traficanţilor sunt acceptate cu ușurinţă.

7.3. fENOMENUl TRAfICUlUI DE fIINțE îN REPUblICA 
MOlDOvA: STARE șI COMbATERE

În Republica Moldova traficul de fiinţe umane apare latent la sfârșitul anilor ’90 ai se-
colului trecut, iar o „înflorire” spectaculoasă cunoaște la sfârșitul mileniului doi – începu-
tul mileniului trei, când migraţia ilegală este provocată de criza economică și recesiunea în 
producţie, inflaţie, creșterea numărului de șomeri, reducerea cheltuielilor în sfera socială 
care au un impact dezastruos asupra dezvoltării situaţiei de migraţie în Republica Mol-
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dova. În acest context, migraţia ilegală devine un fenomen obișnuit și tolerat, considerat 
uneori drept unica soluţie de lichidare a sărăciei.

Astfel, potrivit unor date ale Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), la 
răspântia celor două milenii, din numărul total de victime ale traficului de fiinţe umane 
readuse de OIM din Kosovo și Macedonia, 52% și respectiv 60% erau din Republica Mol-
dova. Date similare înregistra în aceeași perioadă și Poliţia Departamentală de Frontieră a 
Portului Maritim Odessa – 80% din fetele repatriate din Turcia prin acest port proveneau 
din Moldova.

Potrivit datelor Centrului Internaţional „La Strada” (dar și a partenerilor din dome-
niu), geografia traficului de fiinţe umane din Moldova variază în diferite perioade și cu-
prinde, uneori, cele mai neașteptate colţuri ale lumii. Astfel, dacă între anii 1998 și 2004 
majoritatea victimelor erau reîntoarse în Moldova din zona balcanică (circa 90%), în anii 
2005–2010 crește semnificativ numărul victimelor traficate din Orientul Apropiat și Mij-
lociu, Europa de Est  (Turcia, Emiratele Arabe Unite, Cipru, Rusia, dar  și Polonia,  Isra-
el, Cehia, Ucraina). Cel mai des femeile din Moldova sunt supuse exploatării sexuale în 
Turcia, Cipru și EAU, iar bărbaţii – exploatării prin muncă în Federaţia Rusă, Ucraina. 
Victime ale traficului originare din Moldova au fost atestate în total în peste 40 de ţări. 
În același timp, începând cu anul 2006, în lista ţărilor de destinaţie pentru locuitorii Mol-
dovei au apărut astfel de noi adrese „exotice” ca India, Pakistan, China, Liban, Iordania.

Este imposibil a estima cu exactitate dimensiunile de răspândire a traficului de fiinţe 
umane, în primul rând, din cauza caracterului ascuns al problemei, precum și pentru că 
în Moldova lipsește un sistem unic de colectare a informaţiei. Fiecare participant la con-
tracararea traficului ține evidenţa cazurilor colectate conform propriului algoritm, ceea ce 
duce la neconcordanţa datelor la nivel naţional.

Un indiciu al gradului de extindere a fenomenului traficului de fiinţe umane în Re-
publica Moldova este numărul total al celor asistaţi în calitate de victime ale traficului de 
fiinţe umane în cadrul Sistemului Naţional de Referire.

Din anul 2006 până în 2015, acest număr constituie 6 209 de persoane, după cum 
urmează:
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Numărul 
migranților

19 52 203 308 328 651 1 214 1 403 854 1 177

Anul 2015 poate fi caracterizat ca o perioadă în care a fost asistat un număr mare de 
migranţi în dificultate,199 comparativ cu 96 în anul 2014. Este vorba de cetăţeni moldo-
veni cu acte în regulă care au trăit o perioadă îndelungată pe teritoriul ţării de destinaţie și 
din cauza conflictului armat au fost nevoiţi să fie repatriaţi. Printre aceștia, cei mai mulţi 
sunt cetăţenii moldoveni aflaţi în zona de conflict pe teritoriul Ucrainei și Siriei.38

În aceste condiții, prevenirea și combaterea  traficului de fiinţe umane constituie o 
prioritate  pentru  Republica  Moldova,  fapt  exprimat  prin  politicile  naţionale  și  angaja-
mentele faţă de rigorile internaţionale. Organismele europene și cele internaţionale care 

38  Raport naţional asupra politicii de prevenire și combatere a traficului de fiinţe umane pentru anul 2015 http://antitrafic.gov.
md/public/files/Raport_naional.pdf, p. 7.
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evaluează permanent eforturile statelor în domeniul antitrafic au apreciat progresele în-
registrate de Republica Moldova, iar menţinerea pe nivelul 2 (Tier 2) în anii 2012–2016 în 
clasamentul Raportului privind traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA 
confirmă faptul că Moldova depune eforturi semnificative în vederea descurajării fenome-
nului discutat.

În vederea prevenirii și combaterii traficului de fiinţe umane (TFU), Republica Mol-
dova a creat un cadru legislativ care, în mare parte, acoperă provocările apărute în urma 
traficului.

Astfel, Codul penal intrat în vigoare la 12 iunie 2003 prevede răspundere penală pen-
tru traficul de fiinţe umane în art.165 – Traficul de fiinţe umane; art. 206 – Traficul de 
copii;  art.  207  –  Scoaterea  ilegală  a  copiilor  din  ţară;  art.  220  –  Proxenetismul.  Pentru 
traficul de fiinţe umane și traficul de copii sancţiunea maximă care poate fi aplicată este 
detenţiunea pe viaţă, pentru scoaterea ilegală a copiilor din ţară – 12 ani de închisoare, iar 
pentru celelalte infracţiuni nominalizate, pedeapsa nu poate fi mai mare decât 7 ani de 
închisoare.

Un progres al politicii statului întru contracararea acestui fenomen este adoptarea Le-
gii privind prevenirea și combaterea traficului de fiinţe umane nr.241-XVI din 20 octombrie 
2005, ce reglementează acțiunile în domeniul prevenirii și combaterii traficului de fiinţe 
umane; protecţiei și acordarea de ajutor victimelor acestui trafic și colaborării autorităţi-
lor administraţiei publice cu organizaţiile neguvernamentale în activitatea de prevenire și 
combatere a traficului de fiinţe umane. E cazul să menționăm însă că legea conține și unele 
imperfecțiuni, cum ar fi: lipsa de instrucţiuni pentru elaborarea procedurilor standard de 
acordare a asistenţei victimelor TFU și legătura cu procesul bugetar, fapt ce contribuie la 
apariţia barierelor administrative în realizarea și protecţia drepturilor; de asemenea, legea 
nu prevede nicio legătură între cadrul instituţional în domeniul contracarării traficului de 
fiinţe umane cu instituţiile naţionale care activează în domeniul promovării și protecţiei 
drepturilor omului.

O prioritate în politica statului este protejarea cetăţenilor împotriva atentatelor crimi-
nale ale traficanţilor de persoane și întreprinderea unor măsuri de contracarare a migra-
ţiei ilegale. În acest context, prin Legea nr.376 din 29.12.05 în Codul Penal a fost introdus 
un articol nou, art.362/1 – Organizarea migraţiunii ilegale, prin care a fost incriminată 
organizarea migraţiunii ilegale, intrat în vigoare la 31.01.2006.

În scopul dezvoltării serviciilor de asistenţă și protecţie a victimelor traficului de fi-
inţe umane, prin Hotărârea Guvernului nr.1 362 din 29.11.2006, a  fost aprobat Regula-
mentul-cadru de organizare și funcţionare a centrelor de asistenţă și protecţie a victimelor 
traficului de fiinţe umane. La 16.05.2008 Parlamentul a adoptat Legea nr.105-XVI cu pri-
vire la protecţia martorilor și altor participanţi la procesul penal, care a fost publicată la 
27.06.2008 și a intrat în vigoare peste trei luni după publicare.

Printre  documente  ce  reglementează  organizarea  activităţilor  în  domeniul  vizat 
menționăm Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pen-
tru anii 2014–2016, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 484 din 26 iunie 2014.
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Planul naţional de prevenire  și  combatere a  traficului de fiinţe umane pentru anii 
2014–2016 cuprinde cinci compartimente: (I) măsuri generale, orientate spre armoniza-
rea cadrului  legislativ  și normativ, necesar pentru combaterea efectivă a  infracţiunii de 
trafic de fiinţe umane,  consolidarea capacității  instituțiilor  în domeniu, managementul 
informațional și de cercetare, etc.; (II) prevenirea traficului de ființe umane; (III) asistenţa 
și protecţia socială a victimelor și martorilor; (IV) investigarea și urmărirea în justiţie și 
(V) cooperarea internațională.

Printre  modificările  recente  de  acte  legislative/normative  care  prezintă  un  interes 
sporit  pentru  activitatea  ulterioară  a  comunităţii  antitrafic  menţionăm  Hotărârea  Gu-
vernului nr. 898 din 30 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru și 
standardele minime de calitate ale Serviciul de asistenţă și protecţie a victimelor traficului 
de fiinţe umane, care va asigura un cadru normativ pentru prestarea serviciilor sociale ca-
litative prin prisma respectării drepturilor beneficiarilor. Astfel scopul Serviciului este de a 
oferi asistență și protecţie victimelor traficului de fiinţe umane, socializare și reintegrarea 
acestora în familie și în comunitate în contextul respectării drepturilor omului.

Guvernul, concomitent cu dezvoltarea cadrului legislativ, a creat și structuri instituţi-
onale a căror activitate este orientată spre contracararea traficului de ființe umane.

La nivel național,  coordonarea activităţii de prevenire  și  combatere a  traficului de 
fiinţe umane, de cooperare a autorităţilor administraţiei publice cu organizaţiile interna-
ţionale, organizaţiile neguvernamentale, cu alte instituţii și cu reprezentanţi ai societăţii 
civile se realizează de către Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe uma-
ne (2005). În viziunea organismelor internaționale activitatea Comitetului nu întotdeauna 
a fost la nivel, mai ales la capitolul organizare, operativitate și rezultate39. Începând cu anul 
2010, activitatea Comitetului are un caracter sistematic, operativ și eficient, iar din 2014 
acesta este asistat de Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane. Pentru coordonarea activităţii de prevenire și combatere a tra-
ficului de fiinţe umane, în raioane, municipii și în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia 
funcționează comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane.

Cu suportul donatorilor, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost creat Cen-
trul pentru combaterea traficului de persoane (2006). Centrul are atribuţii de investigare 
și urmărire penală a persoanelor și organizaţilor implicate în traficul de fiinţe umane în 
Moldova și în regiune.

Totodată, în cadrul Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei și Copilului a fost insti-
tuită unitatea de coordonare a Sistemului naţional de referire pentru protecţia și asistenţa 
victimelor și potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (2006). Documentul de 
bază al Sistemului Naţional de Referire (SNR) este Strategia SNR, aprobată prin Hotărârea 
Parlamentului Republicii Moldova Nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008. Acest document 
este dovada că Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a crea un sistem antitrafic 
viabil, care să asigure protecţia și asistenţa necesară celor care au fost, sunt sau riscă să fie 
afectaţi de fenomenul TFU.

39  Trafficking in Persons Report 2006, http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2006/index.htm; Trafficking in Persons Report 2008, 
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/index.htm; Trafficking  in Persons Report 2009, http://www.state.gov/j/tip/rls/tipr-
pt/2009/index.htm
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Sistemul Naţional de Referire este cadrul principal de cooperare și coordonare a efor-
turilor actorilor activi în domeniul combaterii TFU, iar acţiunile în cadrul SNR se reali-
zează prin intermediul Echipelor Multidisciplinare care au atins o acoperire naţională.

Pentru coordonarea tuturor activităților antitrafic din teritoriu și asigurarea protecției 
victimelor TFU au fost create două tipuri de structuri:

(1)  Comisiile  teritoriale/municipale  pentru  combaterea  TFU  (CT/MCTFU),  care 
sunt responsabile pentru coordonarea activității de prevenire și combatere a TFU la nivel 
local.

(2)  Echipele multidisciplinare raionale și  locale – care să acorde protecție socială 
victimelor și potențialelor victime ale TFU și violenței în familie, altor categorii vulnerabile.

Eficienţa  sistemului  respectiv  este  confirmată  de  creșterea  numărului  persoanelor 
identificate prin intermediul acestuia. Datele statistice arată că în 2013 au fost identificate 
131 de victime TFU, deci un număr cu 1,6 ori mai mare decât cel identificat în anul 2008, 
numărul victimelor potenţiale ale TFU raportat de ONG-uri pentru 2013 este de 1.403 
persoane,  faţă  de  doar  203  persoane  raportate  în  2008.  Femeile  constituie  circa  76,3%, 
copiii circa 10% din totalul persoanelor identificate drept victime TFU.40

Acțiunile Republicii Moldova în domeniul contracarării traficului de ființe umane se 
direcționează pe următoarele paliere: pedepsirea, protecția victimelor, prevenirea și coope-
rarea internațională. Aceste acțiuni corespund paradigmei celor 4Ps, aplicată în practica 
internațională în scopul contracarării traficului de ființe umane: Prosecution�(investiga-
rea și urmărirea penală), Protection�(protecția), Prevention�(prevenirea) și Partenership�
(cooperarea).

Investigarea şi urmărirea penală
Tabelul 7.2 Dinamica traficului de ființe umane/traficul de copii (2010–2015), art. 165 / art .206 CP41

Anul
Cauze�

penale�în-
registrate

Cauze�pena-
le�expediate�
în�judecată

Inculpaţi
în�privinţa�cărora�a�fost�

pronunţată�sentinţa

Persoane
condamnate�
la�închisoare

Numărul�vic-
timelor�con-
form�CCTP

2010 142/23 45/10 48/5 27/4 −
2011 111/24 45/14 35/2 7/1 131
2012 151/20 60/5 21/10 13/9 266/24
2013 135/20 43/8 27/12 20/4 233/29
2014 151/24 42/7 34/9 28/9 238/26
2015 151/38 52/24 29/10 27/9 242/68

Conform datelor din tabel, constatăm o creștere a TFU, chiar dacă în anii 2014–2015 
numărul de cazuri înregistrate a rămas constant. Alarmantă este și situația în cazul trafi-
cului de copii (TC), care constată o tendință de creștere atât după numărul cauzelor penale 
înregistrate, cât și după numărul victimelor. Potrivit Centrului pentru combaterea traficu-
lui de persoane, acesta în 2015 a crescut dublu în comparație cu anul 2014. Unii specialiștii 
afirmă că numărul în creștere a cazurilor identificate se datorează, în special, capacităţilor 
40  Profilul Migraţional Extins al Republicii Moldova 2008–2013. Raport analitic. Chișinău, 2015, p. 78.
41  Raport naţional asupra politicii de prevenire și combatere a traficului de fiinţe umane pentru anul 2015 http://antitrafic.gov.

md/public/files/Raport_naional.pdf, p. 16.
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consolidate  a  reprezentanţilor  organelor  de  drept  de  a  aplica  instrumente  proactive  de 
identificare.

Referitor la respectarea drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane în instanța 
de judecată, menționăm rezultatele studiului realizat de Centrul Internaţional pentru Pro-
tecţia și Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”. Analiza chestionării victimelor tra-
ficului de fiinţe umane a demonstrat că principiul accesului liber la justiţie în practică se 
respectă, deoarece tuturor victimelor li s-a propus să se adreseze la poliţie, însă nu toate 
persoanele traficate s-au declarat de acord să facă acest lucru.

Mai dificilă este situaţia cu respectarea principiului inevitabilităţii pedepsei pentru 
traficanţii de fiinţe umane și a principiului asigurării securităţii victimelor traficului de 
fiinţe umane, precum și a unei atitudini echitabile faţă de ei. În baza datelor obținute, s-a 
concluzionat că nu toţi infractorii sunt pedepsiţi în modul corespunzător și nu întotdeau-
na sunt  respectate normele etice de abordare a victimelor  traficului de fiinţe umane  în 
ședinţe de judecată. În consecinţă, aceasta duce la revictimizarea victimelor traficului de 
fiinţe umane – participanţi la procesul penal.42

Protecția victimelor
Acțiunile  de  protecție  includ  acumularea  datelor  privind  identificarea,  asistența  și 

reintegrarea victimelor.
Cu privire la practica judiciară pe cazurile de trafic de fiinţe umane și trafic de copii, 

se constată că sentinţele se referă atât la cazuri de trafic în scopul exploatării sexuale, prin 
muncă forţată, precum și prin cerșetorie.

Din perspectiva ţărilor de destinaţie, imaginea de ansamblu a fenomenului de trafic 
în Republica Moldova a suferit careva modificări, care se datorează, în mare parte, apa-
riţiei unor noi ţări de destinaţie. Principalele ţări de destinaţie ale traficului extern (din 
punctul de vedere al numărului de victime TFU și TC) continuă să fie Federaţia Rusă, 
Turcia, Ciprul de Nord, și EAU. Ţările de destinaţie noi înregistrate în anul 2015 sunt: R. 
Benin, Portugalia, Belgia, Elveţia, R. Cambogia și Japonia.

Conform prevederilor art. 20, alin. (1) al Legii privind prevenirea și combaterea TFU 
victimelor li se acordă asistenţă pentru recuperare fizică, psihologică și socială, prin acţi-
uni speciale medicale, psihologice, juridice și sociale.

Unul dintre cei mai importanți prestatori de servicii pentru victimele traficului de 
fiinţe umane continuă a fi Centrul de asistenţă și protecţie a victimelor și potenţialelor 
victime ale traficului de ființe umane (CAP). De cele mai multe ori, CAP este primul punct 
de contact cu Moldova pentru persoanele care se reîntorc acasă după oribila experienţă de 
exploatare.

În anul 2015, CAP a oferit protecţie și asistenţă unui număr de 98 de victime TFU, 
inclusiv 75 adulţi (45 femei și 30 bărbaţi) și 23 de copii (13 fete și 10 băieţi), cu 14 mai mult 
decât în anul 2014. În același timp, la CAP au fost asistate 402 potențiale victime ale TFU, 
dintre care 285 femei (inclusiv 122 minore) și 117 bărbați (inclusiv 103 minori).43

42  Influenţa politicii Republicii Moldova din domeniul contracarării traficului de fiinţe umane asupra drepturilor persoanelor 
traficate Chișinău 2013. http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/var_rom_fomin.pdf

43  Raport de monitorizare a procesului de implementare a Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia și asistenţa 
victimelor  și potenţialelor victime ale  traficului de fiinţe umane pe perioada anului 2015. http://www.mmpsf.gov.md/sites/
default/files/document/attachments/snr3223_0.pdf, p. 30.
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Pe parcursul anului 2015, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei,  în par-
teneriat cu Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova și Agenția 
Cehă pentru Dezvoltare, a lansat ca pilot Serviciul de Criză pentru Migranți pe lângă Azi-
lul Republican pentru invalizi și pensionari din municipiul Chișinău.

Scopul acestui nou serviciu este de a asigura protecția (asistența) socială de urgență 
migranților, prin oferirea asistenței specializate care va permite depășirea stării de vul-
nerabilitate și reintegrarea în societate. Pe parcursul perioadei de activitate a anului 2015, 
în cadrul serviciului lansat au fost asistate 4 persoane, dintre care 2 femei și 2 bărbați din 
categoria migranților aflați în dificultate.44

Prevenirea
Un  indicator  pentru  reducerea  fenomenului  TFU  îl  constituie  implicarea  activă  și 

„educarea” publicului (larg) asupra promovării migraţiei sigure, locurilor de muncă lega-
le, a serviciilor de protecţie și asistenţă care pot fi accesate în ţară și străinătate. În acest 
scop, sunt desfășurate acțiuni de informare: seminare, cursuri de instruire, tabere de vară, 
lecţii publice, ore în cadrul instituţiilor de învăţământ. În perioada 2014–2016 au fost or-
ganizate 3 350 de activități,  în care au fost  informate 306 000 persoane. Printre acestea 
menționăm: marcarea Zilei mondiale împotriva traficului de persoane – 30 Iulie; Săptă-
mâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane, 15–21 octombrie 2015; celebrarea Zilei 
Internaţionale a Migrantului – 18 decembrie; marcarea Zilei internaţionale a Siguranţei pe 
Internet 2014 etc.

Un rol important în identificarea, prevenirea și referirea cazurilor îl au liniile fierbinţi 
din domeniu, în special Linia Fierbinte 080077777, la care în anul 2015 au fost înregistrate 
14 351 apeluri, dintre care 13.440 apeluri au vizat prevenirea TFU și 208 sunt apeluri SOS, 
asociate cu cazuri de TFU, exploatare, migranţi în dificultate.

De asemenea, o altă acțiune în această direcție o constituie instruirea specialiștilor 
având la bază diverse tematici cu privire la prevenirea și combaterea TFU. Pe parcursul 
anului 2015 în total au fost instruiţi aproximativ 1 972 de specialiști.

Dezvoltarea măsurilor de cooperare
În cadrul dialogului privind liberalizarea regimului de vize și planul de acţiuni cores-

punzător (VLAP), au fost întreprinse și acţiuni de prevenire și combatere a fenomenului 
TFU. Componenta TFU a fost inclusă într-un capitol separat din blocul III „Securitatea și 
Ordinea Publică” al VLAP. După realizarea cu succes a tuturor condiționărilor Planului de 
Acţiuni, UE a modificat Regulamentul 539/2001 privind abolirea regimului de vize pentru 
călătoriile de scurtă durată în spaţiul Schengen pentru cetăţenii Republicii Moldova, care 
a intrat în vigoare pe 28 aprilie 2014.

În conformitate cu art. 16, (1), lit. a) al Acordului de Asociere Republica Moldova – 
Uniunea Europeană (semnat la 27 iunie 2014), părţile cooperează în domeniul prevenirii 
și combaterii traficului de fiinţe umane. Angajamentul este reflectat în Planul naţional de 
acţiuni privind implementarea Acordului de Asociere, care este pus în aplicare provizorie, 
începând cu 1 septembrie 2014.

44  Ibidem, p. 31.
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Acordurile de cooperare între Republica Moldova și statele membre ale UE în dome-
niul integrării europene, prevăd cooperarea și preluarea experienţei, inclusiv în domeniul 
de prevenire și combatere a fenomenului TFU. Astfel, în perioada februarie 2012 – octom-
brie 2014, Republica Moldova a încheiat parteneriate de cooperare în domeniul integrării 
europene cu Republica Croaţia (6 noiembrie 2012), Republica Slovenia (22 iulie 2013) și 
Republica Elenă (8 aprilie 2014).

Misiunile diplomatice și oficiile consulare (MDOC) ale Republicii Moldova, de ase-
menea, sunt implicate în consolidarea contactelor cu instituţiile naţionale și internaţionale 
din ţările de acreditare în vederea identificării victimelor TFU și acordării repatrierii din 
statele cu risc sporit de TFU, inclusiv unde Republica Moldova nu are acoperire diplomati-
că. Pe parcursul anului 2015 reprezentanţi ai misiunilor diplomatice și oficiilor consulare 
au avut peste 70 de întrevederi cu autorităţile abilitate în ţările de destinaţie în scopul de 
a facilita identificarea potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane din rândul imi-
granţilor ilegali și al minorilor neînsoţiţi înainte de repatriere.

Anul 2016 pentru comunitatea antitrafic a reprezentat un an de finalizare a Planului 
naţional de prevenire și combatere a TFU (2014–2016), precum și a Strategiei SNR pentru 
protecţia și asistenţa victimelor și potenţialelor victime ale TFU. Începând cu anul 2017, 
se lucrează la elaborarea unui document naţional ce va întruni obiectivele strategice ale 
statului în lupta împotriva fenomenului TFU. Documentul va fi realizat în baza recoman-
dărilor experţilor  internaţionali, dar  și a  rapoartelor naţionale  și a experţilor naţionali, 
pentru  a  răspunde  necesităţilor  beneficiarilor,  specialiștilor  din  domeniul  prevenirii  și 
combaterii TFU, precum și noilor tendinţe care apar la nivel naţional și internaţional.

Întrebări pentru recapitulare:

1.  Care sunt principalii factori care determină apariția traficului de ființe umane?
2.  Care sunt riscurile generate de traficul de ființe umane?
3.  Cum se manifestă fenomenul traficului de ființe umane?
4.  Care sunt particularitățile traficului de ființe umane în Republica Moldova?

Literatura recomandată:

1.  Vidaicu M., Dolea I. Combaterea traficului de fiinţe umane (drept material și drept 
procesual). Chișinău: Nova Imprim SRL, 2009, 192 p. http://www.unodc.org/docu-
ments/human-trafficking/Combating_Trafficking_-_Moldova.pdf

2.  Constantin  D.,  Nicolescu  L.,  Goschin  Z.  Perspective  europene  de  abordare  a  azi-
lului și migraţiei. Proiect SPOS 2008 – Studii de strategie și politici,  Institutul Eu-
ropean  din  România,  2008.  URL:  http://beta.ier.ro/documente/spos2008_ro/
Studiul_4_-_Migratie_RO.pdf

3.  Iaţco M., Balan E. Strategii europene de prevenire și combatere a traficului de persoa-
ne. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică). nr.1 (XL), 2008. Chișinău: CEP 
USM, 2008, p. 34–45. http://usm.md/cercetare/reviste/moldoscopie/
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nr.3 (LXII), 2013. Chișinău: CEP USM, 2013, p. 18–34

5.  Чумаш  Т.  Правовые  аспекты  борьбы  с  торговлей  людьми  в  Молдове.  B: 
Пояснительная  записка  13/44,  Май,  2013,  проект  КАРИМ-Восток,  Центр 
Миграционной  Политики,  http://www.carim-east.eu/media/exno/Explanato-
ry%20Notes_2013-44.pdf

6.  Ganta V. Human trafficking in Moldova. In: CARIM-East Explanatory Note 13/56, 
May,  2013,  Centre  Of  Migration  Policy,  http://www.carim-east.eu/media/exno/Ex-
planatory%20Notes_2013-56.pdf



TEMA 8. REîNTOARCEREA șI 
REINTEgRAREA MIgRANțIlOR 
CA POlITICă DE DEzvOlTARE 
A STATUlUI DE ORIgINE

8�1�� Acțiunile�Republicii�Moldova�în�domeniul�gestionării�eficiente�a�migrației�legale
8�2�� Regimul�fără�vize�și�impactul�lui�asupra�migrației�controlate�în�Republica�Moldova
8�3�� Reîntoarcerea�și�reintegrarea�migranților

8.1. ACțIUNIlE REPUblICII MOlDOvA îN DOMENIUl 
gESTIONăRII EfICIENTE A MIgRAțIEI lEgAlE

Migrația este una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă Republica 
Moldova. De regulă, ea poartă un caracter de muncă. Criza social-economică, dar și lipsa 
unor programe de stat bine articulate privind politica internă de ocupare a forţei de mun-
că au accentuat și mai mult tendinţele migraţioniste ale unei bune părţi din populaţia ţării. 
În același timp, migraţia clandestină de muncă este o consecinţă directă a pronunţatelor 
disparităţi existente între nivelul de trai și remunerarea din Republica Moldova, Europa 
Occidentală sau Centrală.

Intensitatea proceselor de emigrare în scop de muncă și reducerea constantă a nu-
mărului  populaţiei  economic  active  necesare  pentru  dezvoltarea  durabilă  a  Republicii 
Moldova impune o gestionare eficientă a migrației controlate,  inclusiv prin promovarea 
modelului de migraţie circulară, pentru a încuraja revenirea și reintegrarea migranţilor în 
scop de muncă în ţara de origine. Menționăm că migrația legală și controlată poate aduce 
beneficii, atât pentru țara de origine, cât și pentru cea de destinație, de la reducerea sărăci-
ei și decalajelor la creșterea productivității. De asemenea, gestionarea migraţiei include o 
dimensiune internă, care derivă din responsabilitatea țării de origine, dar și o dimensiune 
externă, gestionată în cooperare cu ţările de destinație.

În acest context, menționăm că în tendința de diminuare masivă a forţei de muncă 
la nivelul Uniunii Europene s-a produs deschiderea acesteia către lucrători din state terţe 
pentru a acoperi deficitul de forţă de muncă. O astfel de schimbare de politică în domeniul 
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migraţiei  s-a  materializat  și  prin  adoptarea  de  către  Consiliul  European,  în  decembrie 
2005, a Abordării Globale în domeniul Migraţiei, completată în iunie 2007 cu extinderea 
ei către regiunile vecine din Estul și Sud-Estul Uniunii Europene.

Ca parte a Abordării Globale în domeniul Migraţiei, Uniunea Europeană a stabilit 
în 2007 crearea unor Parteneriate de Mobilitate și Migraţie Circulatorie cu ţări terţe. Par-
teneriatele de Mobilitate reprezentau noi  instrumente comunitare, ce aveau scopul de a 
asigura gestionarea în comun a fluxurilor migraţioniste în interesul Uniunii Europene, a 
partenerilor săi state terţe și a migranţilor. Ele aveau în vedere atât explorarea oportunită-
ţilor existente, cât și gestionarea mai bună a provocărilor pe care le implică migraţia.

Parteneriatul de Mobilitate între Uniunea Europeană și Moldova a fost încheiat în iu-
nie 2008 și avea drept sarcină asigurarea unui cadru flexibil și echilibrat dintre Republica 
Moldova și Uniunea Europeană pe trei dimensiuni: migraţia legală, combaterea migraţiei 
ilegale și migraţia și dezvoltarea. Prin intermediul acestui instrument Republica Moldova 
s-a  angajat  să  implementeze  un  cadru  de  proiecte  care  să  ajute  la  gestionarea  eficientă 
a migrației, în calitate de parteneri având 15 state-membre45. În cadrul Parteneriatul de 
Mobilitate, Republica Moldova implementează 94 de proiecte în diverse domenii: consoli-
darea capacităților instituționale în domeniul gestionării migrației; promovarea migrației 
legale; consolidarea relațiilor cu diaspora; promovarea revenirii și reintegrării migranților 
moldoveni; investirea eficientă a remitențelor; supravegherea frontierei și securitatea do-
cumentelor; cooperarea în domeniul luptei contra migrației ilegale și a traficului de ființe 
umane etc.

Încercând să reglementeze circulaţia și mobilitatea cetăţenilor și să racordeze politi-
cile naționale în domeniul migrației la standardele europene, autoritățile moldovenești au 
adoptat Strategia naţională în domeniul migraţiei și azilului (2011–2020), finalitatea ei de 
bază fiind de a asigura o reglementare cuprinzătoare a managementului proceselor mi-
graţiei și azilului, menit să servească drept contribuţie pentru dezvoltare socioeconomică, 
securitate, inclusiv securitatea socială a ţării46.

Pentru realizarea scopului propus, au fost trasate următoarele obiective în dome-
niul eficientizării gestionării migrației:

Obiectivul I. Promovarea modelului migraţiei circulare cu maximizarea efectelor po-
zitive ale migraţiei pentru persoană, societatea-gazdă și comunitatea moldavă în ansamblu.

În vederea promovării migrației circulare  și a  sporirii gradului de protecție a per-
soanelor aflate la muncă în străinătate, Republica Moldova a negociat și semnat mai mul-
te acorduri bilaterale  în�domeniul�migrației�de�muncă�și�securității�sociale.  În dome-
niul migrației de muncă, Republica Moldova a semnat Acordul de colaborare în domeniul 
migrației de muncă cu Federația Rusă (2011), care prevede doar colaborarea și schimbul 
de date între instituțiile semnatare; Acordul în domeniul migrației de muncă cu Republi-
ca italiană  (2011)  prevede  organizarea  cursurilor  de  studiere  a  limbii  italiene,  testarea 
cunoștințelor obținute și eliberarea certificatelor de cunoaștere a limbii italiene, care vor 
45  Cincisprezece state din Uniunea Europeană s-au arătat interesate de parteneriatul de mobilitate cu Moldova, respectiv: Bul-

garia, Cipru, Franţa, Grecia, Germania,  Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, 
Suedia, Ungaria. Ele pot realiza și acorduri bilaterale.

46  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei și azilului (2011–
2020) nr. 655 din 08.09.2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 152–155 din 16.09.2011.
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permite  deținătorilor  să  plece  la  muncă,  inclusiv  în  mod  individual;  Acordul între Gu-
vernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a 
lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul Israel (semnat în 2012 
și prelungit până în 2019). Acordul asigură cooperarea continuă între state cu privire la 
recrutarea, selectarea, plasarea, sosirea, angajarea și reîntoarcerea lucrătorilor moldoveni 
după activitatea lor temporară în Statul Israel. Până în prezent s-au realizat cu succes cinci 
etape de implementare a acestui acord, în cadrul cărora au fost angajate 2 112 persoane în 
domeniul construcțiilor în Statul Israel.

Deși unele  țări  s-au arătat  interesate de  inițierea negocierilor  și discuțiilor privind 
migrația de muncă (de exemplu Italia, Israel), altele sunt rezervate la acest capitol, chiar 
dacă pe teritoriul lor se află un număr impunător de lucrători migranți moldoveni (Franța, 
de exemplu).

O direcție prioritară în colaborare cu țările de destinație ale lucrătorilor migranți o 
constituie  semnarea  acordurilor  bilaterale  în  domeniul  securității  sociale.  Până  în  pre-
zent, Republica Moldova a semnat acorduri în acest sens cu 11 țări europene47. Prevede-
rile acordurilor asigură  tratamentul egal al  lucrătorilor moldoveni cu cel al  lucrătorilor 
băștinași în ceea ce privește drepturile, obligaţiile, protecţia și siguranţa la locul de muncă, 
pensii pentru limită de vârstă și pensii de invaliditate cauzate de boli obișnuite; pensii și 
indemnizaţii de invaliditate cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale și pensii 
de urmaș; ajutor de șomaj și indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă și de 
maternitate; ajutor de deces etc.

Obiectivul II. Contracararea emigrării iregulare în scop de muncă prin eficientizarea 
măsurilor promovate la etapele de preemigrare, emigrare și postemigrare, precum și efici-
entizarea măsurilor de control al activităţii agenţiilor ce asigură medierea de plasare în 
câmpul muncii peste hotare.

Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost întreprinse mai multe măsuri de informare 
despre canalele legale de migraţie și despre posibilităţile pieţei muncii, prin campanii și 
târguri de informare, atât în țară48, cât și peste hotare (Italia, Germania).

În anul 2012, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a fost 
creată  o  unitate  nouă  –  Secţia  angajare  peste  hotare.  Această  unitate  este  responsabilă 
pentru: implementarea și coordonarea activităţilor în cadrul acordurilor bilaterale dintre 
Republica Moldova și alte ţări; aplicarea și respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul 
migraţiei forţei de muncă; monitorizarea activităţii agenţiilor private de ocupare a forţei 
de munca, precum și oferirea de asistenţă informaţională cetăţenilor Republicii Moldova 
despre politicile derulate privind emigrarea legală a forţei de muncă etc.

Referitor  la  eficientizarea  măsurilor  de  control  al  activităţii  agenţiilor  ce  asigură 
medierea  de  plasare  în  câmpul  muncii  peste  hotare,  constatăm  următoarea  situație:  în 
47  Bulgaria  (05.12.2008),  Portugalia  (11.02.2009),  Marele  Ducat  din  Luxemburg  (14.06.2010),  România  (27.04.2010),  Austria 

(05.09.2011), Estonia (19.10.2011), Cehia (29.11.2011), Regatul Belgiei (12.09.2012), Polonia (09.09.2013) și Ungaria (28.11.2013), 
Lituania (2015). Totodată, actualmente Republica Moldova este  în proces de negociere a acordurilor bilaterale  în domeniul 
asigurărilor sociale cu Letonia, Israel, Turcia.

48  Spre exemplu, în perioada 16–26 decembrie 2016 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a desfășurat Campania 
de informare a populației (90 de activități) referitoare  la provocările și riscurile  legate de procesul migrațional Comunicat: 
Rezultatele Campaniei de informare consacrată Zilei Internaționale a Migranților, 16–26 decembrie 2016, http://www.anofm.
md/news/2016/12/30
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momentul actual, în Republica Moldova activează circa 50 de agenții private care plasea-
ză forța de muncă peste hotare,  în realitate însă desfășoară o activitate  intensă circa 20 
de agenții private. Majoritatea agențiilor din Republica Moldova au încheiate acorduri de 
colaborare cu intermediari și nu cu angajatorii finali. Intermediarii informali utilizează 
un ansamblu de procedee pentru evitarea răspunderii și monitorizării de către autorități, 
cum ar fi angajarea cu utilizarea cetățeniei Uniunii Europene, operarea de peste hotarele 
țării sau prin intermediul internetului etc. De asemenea, nu există o procedură de verifi-
care și asistență postmigrare, cu excepția asistenței consulare care nu este utilizată pe larg 
de către cetățeni.

La ora actuală, se atestă o lipsă de colaborare și coordonare între autoritățile de stat 
la capitolul monitorizării și controlului activității  intermediarilor ce asigură plasarea în 
câmpul muncii, ceea ce duce la o lipsă de abordare complexă a problemelor din domeniul 
plasării forței de muncă peste hotare și la lipsa de informație cu privire la situația din acest 
domeniu.49

Obiectivul  III. Contracararea și diminuarea exodului de inteligenţă, emigrării tine-
rilor, femeilor, asigurarea măsurilor de protecţie a copiilor rămași fără grija părinţilor în 
legătură cu plecarea acestora la lucru peste hotare în baza programelor naţionale destinate 
categoriilor respective de persoane.

A fost inițiat Programul naţional de abilitare economică a tinerilor pentru anii 2008–
2016, extins și în 2017, având ca scop promovarea și facilitarea implicării tinerilor din Re-
publica Moldova în activitatea antreprenorială. În cadrul programului au fost organizate 
cursuri de  instruire antreprenorială pentru 4 103 persoane și finanţate 1 663 de idei de 
afaceri, în sumă totală de peste 477 milioane de lei, dintre care 189 milioane de lei au fost 
oferite sub formă de grant. Datorită investiţiilor făcute, au fost create peste 2 413 de noi 
locuri de muncă. Programul naţional de abilitare economică a tinerilor este implementat 
de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

A fost adoptată Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc și 
a copiilor separaţi de părinţi50, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014. Legea definește 
noţiunile  principale  utilizate  în  sistemul  de  protecţie  a  copilului,  revizuiește  activitatea 
autorităţii tutelare, inclusiv responsabilităţile structurilor teritoriale de asistenţă socială și 
protecţie a familiei etc.

Obiectivul IV. Maximizarea efectelor pozitive ale migraţiei circulare prin transferul de 
cunoștinţe și de competenţe noi la revenirea migranţilor în ţară, diversificarea posibilităţilor 
și facilitarea condiţiilor de investire a remitenţelor în afaceri proprii din sectorul real al eco-
nomiei, stimularea fondării întreprinderilor mixte cu participarea migranţilor și suportul 
patronilor/angajatorilor din ţările gazdă etc.

Dacă ne conducem de ideea că unul din efectele pozitive ale migrației pentru Repu-
blica Moldova ar fi transferul de cunoștinţe și de competenţe noi, atunci migranții plecați 
peste hotare la muncă, în special în ţările din Europa, nu numai că își măresc bunăstarea 
49  Cebotari  M.  Recrutarea  forței  de  muncă  peste  hotarele  Republicii  Moldova  cu  intermedierea  agențiilor  private  de  plasare 

în câmpul muncii: bariere, provocări și oportunități. Chișinău, 2015, http://nexusnet.md/pic/uploaded/NEXUS%20 Recruit-
ment% 20study% 20 ROM.pdf

50  Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc și a copiilor separaţi de părinţi. În: Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova nr. 167–172 din 02.08.2013.
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lor, dar capătă și deprinderi noi de muncă specifice condiţiilor unei economii de piaţă, 
care, practicate acasă, pot contribui la consolidarea raporturilor economice de piaţă. To-
tuși, în baza geografia migraţiei de muncă, dar și a profilului ocupaţional al migranţilor 
moldoveni, se poate conchide că mari așteptări privind experienţa de muncă acumulată de 
aceștia nu pot fi. Majoritatea lucrătorilor migranţi din Moldova activează pe piaţa muncii 
din Federaţia Rusă, ţară aflată și ea în proces de tranziţie la economia de piaţă. Totodată, 
migranţii moldoveni sunt implicaţi în munci necalificate, și în mare parte în mod infor-
mal, munci care nu sunt cele mai potrivite pentru cultivarea unor deprinderi moderne de 
muncă adecvate noilor condiţii economice.

Analizând posibilităţile de investire a remitenţelor în afaceri proprii, stimularea fon-
dării întreprinderilor mixte cu participarea migranţilor, constatăm următoarea situație: 
unul din principalele motive de emigrare a majorității moldovenilor constă în nevoia de 
finanțare a consumului bunurilor de necesitate primară sau durabile și, prin urmare, cea 
mai  mare  parte  a  remitențelor  este  direcționată  anume  spre  aceste  necesități,  de  aceea 
potențialul  investițional direct al migranților nu trebuie supraestimat. Conform datelor 
Analizei  Bugetelor Gospodăriilor Casnice,  în anul 2014  remitențele  au constituit 17,6% 
din veniturile gospodăriilor casnice, fiind una din principalele surse de venit, după salarii 
și transferuri sociale51. Analiza Bugetelor Gospodăriilor Casnice arată că majoritatea chel-
tuielilor medii lunare ale familiilor migranţilor este orientată spre procurarea produselor 
alimentare – circa 43%, procurarea îmbrăcămintei și încălţămintei – circa 10%, întreţine-
rea locuinţei – circa 20%.52 Astfel utilizarea unei părţi atât de importante din remitențe 
pentru consum curent și a unei părţi atât de modeste pentru investiții are la bază nivelul 
înalt al sărăciei. În aceste condiții, chiar dacă au fost realizate mai multe acțiuni orientate 
spre crearea condiţiilor de investire a remitenţelor în afaceri, a fost îmbunătăţită statistica 
în domeniu, dar acest obiectiv este departe de a fi realizat.

Obiectivul V. Consolidarea capacităţii misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare 
de peste hotare în scopul de a oferi servicii profesionale de asigurare a drepturilor sociale 
și economice pentru lucrătorii migranţi, asigurarea unui dialog eficient cu comunitatea și 
diaspora de moldoveni din ţara gazdă, oferirea asistenţei informaţionale și de altă natură la 
returnarea/repatrierea migranţilor în ţară etc.

În cadrul proiectului finanţat de Comisia Europeană și  implementat de Organiza-
ţia Internaţională pentru Migraţie „Susţinerea implementării componentei de migraţie și 
dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate” s-a efectuat îmbunătăţirea canalelor de comu-
nicare și modernizarea paginilor web ale misiunilor diplomatice din Republica Moldova. 
De asemenea, pentru orice  informaţie  consulară cetăţenii Republicii Moldova pot  con-
tacta Centrul de Apel al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Au fost 
elaborate „pachetele informaţionale”, distribuite inclusiv prin misiunile diplomatice, care 
conţineau date privind țara de destinaţie a migranţilor și promovarea facilitării integrării 
acestora (Italia, Rusia, Cehia, Lituania, Bulgaria, Germania, România).

51  Sondajul Bugetelor Gospodăriilor Casnice, http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4691
52  Sondajul Bugetelor Gospodăriilor casnice, http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4691
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Obiectivul VI. Consolidarea legăturilor cu diaspora și promovarea transferurilor „re-
mitenţelor sociale” – democraţie, economie, cultură, relaţiile de gen, organizare și practicile 
comunităţii, contribuind la procesele de dezvoltare generală în ţară.

Cooperarea cu diaspora moldovenească constituie o altă direcție a politicii de stat 
în domeniul managementului migrației. Astfel, Republica Moldova a adoptat mai mul-
te  acțiuni  în  acest  domeniu,  inclusiv  Planul  de  Acțiuni  pentru  susținerea  diasporei 
moldovenești  pentru  anii  2006–2009,  Planul  Național  de  Acțiuni  pentru  anul  2008  cu 
privire  la protecția cetățenilor Republicii Moldova peste hotare, Planul de Acțiuni pen-
tru  susținerea  culturală  și  socială  a  diasporei  moldovenești  pentru  anii  2012–2014,  iar 
la 19.10.2012 a fost creat Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD). Mai detaliat acțiunile 
autorităților moldovenești la capitolul consolidarea relațiilor cu diaspora vor fi abordate în 
tema următoare.

În final, menționăm că obţinerea unor succese în realizarea obiectivelor trasate pri-
vind gestionarea migrației legale a fost posibilă în special datorită suportului acordat de 
către donatori, programele destinate migranților fiind implementate în cadrul Parteneri-
atului de Mobilitate.

8.2. REgIMUl făRă vIzE șI IMPACTUl lUI ASUPRA 
MIgRAțIEI CONTROlATE îN REPUblICA MOlDOvA

Republica Moldova a iniţiat dialogul privind liberalizarea regimului de vize în con-
formitate  cu  prevederea  prescrisă  de  Declaraţia  Comună  a  Summitului  Parteneriatului 
Estic din Praga și de Declaraţia Comună a Consiliului de Cooperare Uniunea Europea-
nă – Republica Moldova din 21 Decembrie 2009, ce conţinea dispoziţii exprese privind 
posibilitatea obţinerii liberalizării regimului de vize în calitate de obiectiv pe termen lung, 
care ar putea fi realizat treptat, dar numai după implementarea reformelor. După misiunea 
de explorare, la 15 iunie 2010 Uniunea Europeană lansează oficial Dialogul privind Vizele 
în cadrul Consiliului de Cooperare Uniunea Europeană – Republica Moldova.

Pe 24 ianuarie 2011, Comisarul pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, a pre-
zentat la Chișinău Planul de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, document care 
a fost aprobat de statele membre ale Uniunii Europene pe 16 decembrie 2010. Planul de 
Acţiuni privind  liberalizarea regimului de vize stabilea o nouă etapă  în dialogul dintre 
Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul Justiţiei și Afacerilor Interne, în 
particular fiind vorba despre  liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii 
Moldova ce doresc să călătorească în Uniunea Europeană.

În conformitate cu Planul de Acţiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize, Mol-
dova a aprobat Programul Naţional de implementare a Planului de Acţiuni privind libe-
ralizarea regimului de vize (martie 2011) și Măsurile Adiţionale ale Programului Naţional 
de implementare a Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize (februarie 
2012).
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Dialogul Republica Moldova – Uniunea Europeană privind liberalizarea regimului 
de vize este structurat conform celor patru blocuri tematice:

-  Blocul 1: Securitatea documentelor, inclusiv pașapoarte biometrice;
-  Blocul 2: Migraţia ilegală, inclusiv readmisia;
-  Blocul 3: Ordinea publică și securitatea;
-  Blocul 4: Relaţii externe.
Planul de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize cuprindea două faze: pri-

ma fază ţinea de armonizarea legislaţiei și iniţierea reformelor, iar faza a doua se referea 
nemijlocit la implementarea cadrului legal. Astfel, au fost adoptate 42 de acte legislative și 
normative în conformitate cu standardele și legislaţia UE. În urma implementării primei 
faze privind liberalizarea regimului de vize, pot fi enumerate următoarele progrese:

1.  De la 1 ianuarie 2011 Republica Moldova emite doar pașapoarte biometrice;
2.  Sistemul de protecţie a datelor cu caracter personal a fost securizat în conformita-

te cu standardele europene, oferind posibilitatea folosirii semnăturii electronice;
3.  A fost adoptată o nouă lege privind protecţia datelor cu caracter personal (2011) 

în conformitate cu standardele europene. Aceasta a reprezentat una din condiţii-
le-cheie ce vizau începerea negocierilor privind Acordul operaţional de cooperare 
(Operational Cooperation Agreement) cu EUROPOL și Acordul de cooperare cu 
EUROJUST;

4.  Toate punctele de trecere a frontierei au fost dotate cu echipament ce poate veri-
fica documentele biometrice;

5.  A fost elaborat un plan de acţiuni privind implementarea Strategiei Managemen-
tului Integrat al Frontierei pentru perioada 2011–201353, care corespundea preve-
derilor Catalogului Schengen (Schengen Catalogue’s provisions). Aceasta a  fost 
aprobată și a început a fi implementată cu asistenţa EUBAM;

6.  A  fost  creată  o  nouă  structură,  și  anume  Poliţia  de  Frontieră54  a  Ministerului 
Afacerilor  Interne  al  Republicii  Moldova,  care  implementează  politica  statului 
în domeniul Managementului  Integrat al Frontierei, al prevenirii  și combaterii 
migrației ilegale și criminalității transfrontaliere;

7.  A fost elaborată și adoptată Strategia naţională în domeniul migraţiei și azilului 
(2011–2020), precum și Planul de acţiuni pentru anii 2011–2015 privind imple-
mentarea Strategiei55;

8.  Republica  Moldova  a  semnat  protocoale  de  readmisie  cu  11  state-membre  ale 
Uniunii Europene precum: Austria, Estonia, Ungaria, Germania, Letonia, Litua-
nia, România, Slovacia, Malta și Danemarca;

9.  A fost construit un centru pentru cazarea temporară a străinilor;

53  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1 212 din 27.12.2010 cu privire la aprobarea Strategiei de Management Integrat 
al Frontierei de Stat pentru 2011–2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 16–17 din 21.01.2011.

54  Legea  cu privire  la Poliția  de Frontieră  nr.  283  din 28.12.2011.  În: Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, nr.  76–80 din 
20.04.2012.

55  Hotărârea Guvernului  cu privire  la  aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2011–2015 privind  implementarea Strategiei 
naţionale în domeniul migraţiei și azilului (2011–2020) nr. 1009 din 26.12.2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr.1–6/1 din 06.01.2012.
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10.  A fost iniţiată reforma Ministerului Afacerilor Interne, reforma în domeniul jus-
tiţiei (inclusiv a procuraturii) și în domeniul prevenirii și combaterii corupției, ce 
prevedea reformarea Centrului Național Anticorupție, ca instituție principală cu 
atribuții de prevenire și combatere a corupției;

11.  Republica Moldova este semnatară la o mare parte din convenţiile și instrumen-
tele internaţionale ale Naţiunilor Unite și ale Consiliului Europei privind lupta 
împotriva terorismului;

12. Republica  Moldova  a  adoptat  un  Plan  de  Acţiuni  Naţional  privind  Drepturile 
Omului pentru perioada 2011–2014;

13.  A fost adoptată Legea cu privire la asigurarea egalității (2012).
Un pas important în realizarea Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului a 

fost desfășurarea negocierilor privind amendarea Acordului Republica Moldova – Uniu-
nea Europeană privind facilitarea regimului de vize. Astfel, Acordul de Amendare a fost 
semnat în 2012 și prevedea extinderea facilităţilor pentru obţinerea vizelor de către cetă-
ţenii moldoveni, în special în ceea ce privește procedurile de solicitare a vizelor; lărgirea 
categoriilor de cetăţeni care pot beneficia de scutiri de taxe; simplificarea procedurilor de 
eliberare a vizelor cu intrări multiple pe perioada de un an și respectiv de cinci ani pentru 
anumite categorii de cetăţeni, printre care reprezentanţi ai societăţii civile, oameni de afa-
ceri, studenţi și cercetători.

În spiritul relaţiilor avansate ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, s-a decis 
abolirea  regimului de vize pentru deţinători de pașapoarte de  serviciu. Această decizie 
vine să faciliteze și mai mult dialogul autorităţilor Republicii Moldova cu cele ale statelor-
membre ale Uniunii Europene și,  totodată,  reprezintă un pas  important  spre realizarea 
obiectivul liberalizării regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Pe parcursul următorilor ani, a fost asigurată implementarea deplină a condiţionă-
rilor celor două faze și patru blocuri, astfel încât în urma multiplelor misiuni de evaluare, 
în 2014 Uniunea Europeană a decis abolirea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni, 
care a intrat în vigoare la 28�aprilie�2014.

Realizarea Planului de Acţiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize cu Uniunea 
Europeană a avut ca finalitate nu doar libera circulaţie a cetăţenilor Republicii Moldova, 
dar  și  îmbunătăţirea cadrului  legal, a managementului  instituţional, precondiţii pentru 
eradicarea corupţiei și iniţierea reformelor în domenii-cheie precum Justiţia și Afacerile 
Interne.

Dacă ne referim nemijlocit la managementul migrației, atunci constatăm asigurarea 
Republicii Moldova cu mecanisme pentru monitorizarea fluxurilor de migraţie, cu organe 
responsabile pentru colectarea și analiza datelor cu privire la fluxurile și creșterea migra-
ţiei, fortificarea autorităților responsabile de prevenirea și combaterea migrației ilegale și 
criminalității transfrontaliere, fapt ce asigură menţinerea evidenţei numărului și structu-
rii migraţiei legale și ilegale.

Spre exemplu, analiza activităţii operaţionale a Poliţiei de Frontieră pentru perioada 
ianuarie–septembrie 2014 a constatat că liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Euro-
peană pentru cetăţenii Republicii Moldova a avut un impact pozitiv și a rezultat o scădere 
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a numărului de încălcări a frontierei, în special pe filiera de migraţie ilegală, cu implicarea 
moldovenilor.

De asemenea, șirul de reforme prin care a trecut autoritatea de frontieră a Republicii 
Moldova a dus la o creștere a capacităţii de reacţie și a nivelului de operaţionalitate al Po-
liţiei de Frontieră, în particular în combaterea și contracararea fenomenului de migraţie 
ilegală.

8.3. REîNTOARCEREA șI REINTEgRAREA MIgRANțIlOR

În literatura de specialitate sunt identificate mai multe etape ale procesului migrației 
de la luarea deciziei de a emigra la pregătirea pentru plecare, călătoria și traversarea fron-
tierelor, instalarea în societatea-gazdă, precum și reîntoarcerea migranților în țara lor de 
origine. Reîntoarcerea și reintegrarea sunt considerate a fi ultima etapă  în procesul mi-
graţiei circulare. Procesul de revenire din migraţie este important pentru că implică un 
posibil transfer al capitalului financiar acumulat (economiile acumulate peste hotare), al 
capitalului uman (experienţă, aptitudini, cunoștinţe, idei și practici antreprenoriale etc.) și 
al capitalului social (contacte, relaţii, reţele).

În opinia autorului Francesco Cerase, există patru tipologii diferite care determină 
reîntoarcerea migranţilor:

•  „reîntoarcerea în scop de pensionare” include migranţi de vârstă prepensionară 
(51 de ani și peste pentru femei și 54 de ani și peste pentru bărbaţi), care decid să revină 
acasă și să se retragă din câmpul muncii;

•  „reîntoarcerea pentru  inovare” se referă  la persoanele care par a avea succes  în 
realizarea potenţialului lor de antreprenori în sectorul nonagricol și utilizează abilităţile 
dobândite și/sau economiile acumulate în străinătate;

•  „reîntoarcerea din conservatorism” include migranţii care au revenit în patrie din 
cauza expirării contractului/permisului de muncă, care au fost angajaţi în agricultura de 
subzistenţă, au fost inactivi din cauza studiilor sau activităţii desfășurate în gospodărie la 
momentul realizării studiului;

•  „reîntoarcerea din eșec” se referă la migranţii reîntorși din motive principale in-
voluntare (motive familiale, probleme de sănătate, deportare sau expirarea contractului / 
permisului de muncă, urmate de tentative nereușite de a le extinde) sau la cei cu experienţe 
negative de migraţie (condiţii precare de muncă și salarii mici).56

Intenţiile și comportamentul de revenire sunt factori determinanţi  în explicarea și 
prognozarea tendinţelor de economisire, remitere și investire. Ele influenţează nivelul de 

56  Studiul „Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socioeconomică a Republicii Moldova”, realizat în 2013, arată că 
principalele cauze care au determinat reîntoarcerea migranţilor au fost de natură personală. Astfel, printre motivele care au 
condus la reîntoarcerea în Moldova, declarate de către migranţii reîntorși, au fost: 24,9% dintre migranți au invocat motive de 
familie; 20% au revenit acasă din motivul că părinții/șotul/șotia au insistat să se întoarcă; 14,8% și-au motivate revenirea prin 
faptul că le-a expirat permisul; 13,2% au remarcat sănătatea precară; 13,0% au revenit pe motivul sfârșitului contractului de 
muncă, iar revenirea a 12,8% de migranți a fost determinată de confruntarea cu probleme privind creșterea copiilor. Un alt 
motiv al reîntoarcerii a constituit eșecul migranţilor de a se integra pe piața muncii din țara de destinație – 12,3%, precum și 
remunerarea mică – 10,5%.
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dezvoltare pe care îl poate oferi migraţia pentru țara de origine. În aceste condiții, statele 
cu un înalt nivel de emigrare sprijină frecvent programe de stimulare a revenirii volunta-
re a migranţilor. Este evident că simpla invitaţie a migranţilor de a reveni în patrie nu se 
soldează cu succes, în cazul în care nu este complementată de oferirea unui pachet solid de 
stimulente, cum ar fi oportunități pe piaţa muncii, posibilităţi de investiţie a economiilor 
acumulate, acces la studii și servicii de sănătate calitative etc.

În baza celor menționate, în scopul gestionării proceselor migrației, inclusiv în do-
meniul reîntoarcerii migranților și asigurării unui proces mai rapid și eficient de reinte-
grare, Republica Moldova și-a propus următoarele obiective:

Obiectivul I. Consolidarea cadrului legal și adoptarea măsurilor privind reintegrarea 
cetăţenilor moldoveni (reîntorși voluntar ori readmiși în baza Acordului dintre Comuni-
tatea Europeană și Republica Moldova).

Obiectivul II. Facilitarea revenirii lucrătorilor migranţi și reintegrării lor economice, 
sociale etc.

Obiectivul III. Crearea sistemului de referire privind lucrătorii migranţi reveniţi, ca-
pacităţile și necesităţile de bază ale acestora.

Printre acțiunile întreprinse privind consolidarea cadrului legal și adoptarea măsuri-
lor privind reintegrarea cetăţenilor moldoveni menționăm adoptarea Strategiei naţionale 
în domeniul migraţiei și azilului (2011–2020) și Planului de Acțiuni pentru implementarea 
acesteia pe anii 2011–2015.

De asemenea, la 20 mai 2014, a fost adoptat un nou Plan de Acțiuni privind susținerea 
reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare pentru anii 2014–201657 în locul celui an-
terior (Planul de acțiuni pentru stimularea reîntoarcerii migranților moldoveni de peste 
hotare, Hotărârea Guvernului nr. 1133 din 09.10.2008). Planul de Acțiuni  include nouă 
obiective și acțiuni detaliate, care urmăresc dezvoltarea cadrului legislativ, instituțional, 
informativ pentru facilitarea integrării celor reîntorși; facilitarea integrării pe piața muncii; 
dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale migranților; susţinerea reintegrării migranților 
reîntorși în sistemul învăţământ, în sistemul asistenței medicale etc.

O atenție deosebită se acordă înființării rețelelor interinstituționale pentru reintegra-
rea migranților reveniți în patrie și creării birourilor de reintegrare în cadrul agențiilor 
teritoriale  ale  ANOFM,  dar  și  elaborării  cadrului  normativ  pentru  recunoașterea 
competențelor obținute în mod nonformal și informal.

Obiectivul  privind  facilitarea  returnării  voluntare  a  migranţilor  se  realizează  prin 
implementarea cu succes a programelor de stat pentru investirea remitențelor și cele de 
reatragere permanentă/temporară și reintegrare socioeconomică a migranților.

Programul-pilot  de  atragere  a  remitenţelor  în  economie  „PARE  1+1”  este  destinat 
lucrătorilor migraţi sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care doresc să investească în 
iniţierea sau extinderea unei afaceri în Republica Moldova.

Programul a fost lansat oficial în anul 2010, fiind prelungit până în anul 2018, și a pro-
pus atingerea unui obiectiv social extrem de valoros – informarea și instruirea lucrătorilor 

57  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la „Planul de Acțiuni privind susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși 
de peste hotare pentru anii 2014–2016” nr. 339 din 20.05.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 134–141 din 
30.05.2014.
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migranţi în domeniul antreprenorial,  în vederea contribuţiei la reintegrarea în societate 
a acestora. Programul include patru componente: informare; instruire antreprenorială și 
suport informațional; suport financiar pentru deschiderea unei afaceri după regula 1+1 și 
Monitorizare postfinanţare58.

Pe  parcursul  derulării  programului,  a  fost  facilitat  accesul  la  finanţare  pentru  717 
întreprinderi, respectiv, fiind încheiate 717 contracte de finanţare nerambursabilă. Bene-
ficiarii programului au primit, pe parcursul anilor, finanţare nerambursabilă cumulativă 
în valoare de 122,21 milioane de lei, care a contribuit la efectuarea unor investiţii cu suma 
de 302,13 milioane de lei. Astfel, 1 leu grant „PARE 1+1” acordat a atras în economie circa 
2,5 lei.59

Cu  toate  acestea,  evidențiem  că  este  necesară  stabilirea  factorilor  care  împie-
dică  migranții  moldoveni  să  investească  în  afaceri  în  țara  lor  de  origine.  Or,  numărul 
migranților moldoveni care înființează afaceri în Republica Moldova este mai mic decât al 
celor care inițiază afaceri în străinătate.

Odată cu revenirea acasă, în cele mai multe cazuri, migranții se confruntă cu proble-
me de reintegrare. Realitatea arată că migranții nu sunt întotdeauna suficient de informați 
cu privire la transformările rapide pe care poate să le cunoască societatea lor de origine, 
chiar și  în contextul comunicării  intense cu alți membrii ai  familiei sau comunității de 
origine. Or, migrantul reîntors în țară după 10 sau 20 de ani de ședere într-o altă țară nu 
mai este aceeași persoană care a părăsit țara la data respectivă, așteptările sale, precum și 
cele ale societății față de el, pot fi complet diferite.

Printre  acțiunile  orientate  spre  reintegrarea  persoanelor,  inclusiv  angajarea  lor  în 
câmpul muncii, menţionăm Programul de furnizare a asistenței migranților reîntorși, ală-
turi de alte categorii de persoane vulnerabile pe piața muncii. Programul a creat în Repu-
blica Moldova cinci Centre de Dezvoltare a Carierei SYSLAB (Chișinău, Rezina, Comrat, 
Cahul și Bălți)60, în cadrul cărora sunt instruiţi și asistaţi șomeri calificaţi, migranţi mol-
doveni întorși acasă și absolvenţi în obţinerea locurilor de muncă pe piața locală sau iniţi-
erea unei afaceri. În perioada 2013 – septembrie 2015, Centrele de Dezvoltare a Carierei au 
acordat asistență unui număr de circa 500 de persoane, din care 78% au fost angajați și 4% 
au creat un plan de afaceri individual și/sau au inițiat propria afacere. Pentru a intensifica 
efectele programului, acest serviciu trebuie să fie ajustat și extins la nivel național.

Un  alt  exemplu  este  Programul  de  Reîntoarcere  și  Reintegrare  Voluntară  Asistată 
implementat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie începând cu anul 2006. Pro-
gramul este un sprijin acordat migranţilor moldoveni care aleg să se întoarcă acasă, pentru 
a le facilita reintegrarea. Asistența se acordă după un plan de reintegrare și a unui con-
tract de asistență semnat între migrant și OIM. În baza contractului semnat, migrantul 
poate  beneficia  de  un  șir  de  servicii:  consiliere  în  ţara  de  destinaţie  înainte  de  plecare, 
58  Hotărârea Guvernului cu privire  la Programul-pilot de atragere a remitențelor  în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010–

2012. În: Monitorul Oficial nr.211–212 din 29.10.2010.
59  Raport anual 2015 privind implementarea programului de atragere a remitenţelor în economie pentru anii 2010–2018 „PARE 

1+1” http://odimm.md/files/rapoarte/Raport%20PARE%202015.pdf
60  Este parte a proiectului „Antreprenoriat inovativ pentru angajare durabilă”, inițiat în 2013 și implementat de Programul Na-

ţiunilor Unite pentru Dezvoltare  în Republica Moldova (PNUD),  în parteneriat cu Ministerul Economiei, cu susținerea fi-
nanciară a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, care anunță selectarea participanților pentru formare și asistență în 
obținerea locurilor de muncă.
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perfectarea documentelor de călătorie, grant nerambursabil pentru deschiderea propriei 
afaceri, inclusiv instruire în dezvoltarea afacerii, instruire în cadrul universităţii, colegiu-
lui, școlii profesionale sau cursurilor vocaţionale, consultanţă/monitorizare pe parcursul 
implementării asistenţei de reintegrare etc. În ultimii șase ani, peste 800 de persoane au 
fost asistate în întoarcere voluntară prin intermediul Programului AVRR în Moldova.

Chiar  dacă  sunt  întreprinse  unele  acțiuni  de  furnizare  a  asistenței  de  angajare  în 
câmpul muncii, potrivit datelor studiului „Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvol-
tarea socioeconomică a Republicii Moldova”, s-a constatat că migranții reîntorși se con-
fruntă cu multe dificultăți privind reîncadrarea pe piața muncii,  iar astfel de  factori ca 
salariile mici, vârsta, lipsa locurilor de muncă în zonele rurale, nepotismul etc. constituie 
principalele bariere de angajare.

O altă problemă importantă ce ține de reintegrarea persoanelor revenite, constă în 
recunoașterea competențelor și calificării migranților. În prezent, țările de origine nu dis-
pun de mecanisme de recunoaștere a competențelor achiziționate de migranţi în străinăta-
te, cu excepția unor cazuri din sistemul de învățământ superior. Validarea competențelor 
achiziţionate în afara sistemului formal de educație constituie o preocupare aparte, deoa-
rece majoritatea migranților își dobândesc abilitățile direct la locul de muncă.

Nevalorificarea experienţei și calificărilor obţinute de migranţii moldoveni reîntorși 
în procesul de angajare este confirmată și de datele cercetărilor sociologice. Chiar dacă 
aproximativ 70% de migranți reveniți au confirmat utilitatea experienţei și calificărilor/
competenţelor dobândite peste hotare, cu părere de rău, noua experiență nu contribuie 
semnificativ la identificarea unui loc de muncă în Moldova. Circa 70% dintre respondenţi 
au declarat că aceasta i-a ajutat puţin (33,8%) sau foarte puţin (36,4%) în obţinerea unui 
serviciu în Moldova61, ceea ce relatează mai curând asupra pierderii calificărilor și abilită-
ţilor deţinute în timpul migraţiei.

Pentru a depăși acest impediment, este în proces de elaborare conceptul privind Me-
canismul Național de recunoaștere și validare a învățării informale și nonformale. Acest 
document va permite recunoașterea competențelor achiziţionate de migranții reîntorși și 
astfel facilitarea procedurii de angajare și reintegrare a acestora.

Deși se întreprind acțiuni în domeniul reintegrării moldovenilor reveniți de peste ho-
tare, semnalăm că acestea trebuie consolidate și focusate atât pe reintegrarea persoanelor 
în câmpul muncii, oferirea posibilităților de a realiza investiții și a-și deschide afaceri, cât 
și prin acțiuni în ceea ce privește reintegrarea copiilor reveniți cu familiile de peste hotare 
în mediul școlar și cultural al Republicii Moldova. Studiile realizate au constatat dificultăți 
de integrare, în baza faptului că unii copii nu cunosc limba română, întrucât peste hotare 
părinții au acordat atenție cunoașterii limbii din țara de destinație, în detrimentul limbii 
materne.

Pentru depășirea acestui impediment, pe lângă măsurile întreprinse în plan intern, 
menționăm realizarea unor acțiuni desfășurate și peste hotarele țării, orientate spre con-
servarea identității culturale și lingvistice a moldovenilor migranți. În această ordine de 
idei, poate fi amintit Planul de Acţiuni pentru susţinerea național-culturală și socială a 
61  Studiul „Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova”, http://brd.gov.md/sites/

default/files/document/attachments/06_studiu_ilo_reintoarcerea_lucratorilor_migranti_si_desvoltarea_rm_2014_rom.pdf
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diasporei moldovenești pentru 2012–2014. Unul din obiectivele planului este  susţinerea 
asociaţiilor diasporei moldovenești în promovarea imaginii pozitive a Republicii Moldova, 
păstrarea limbii, tradiţiilor și culturii naţionale în ţările de reședinţă.

În concluzie, constatăm că Republica Moldova a lansat diverse programe și stimu-
lente de revenire a migranţilor, menite să-i atragă  înapoi,  în ţară. Cu toate acestea, este 
necesar ca asemenea iniţiative să fie complementate de o creștere economică vibrantă, re-
prezentând mai curând un răspuns la dezvoltarea economică decât o soluţie pentru aceas-
ta. Motivația pentru reîntoarcere, nivelul de pregătire, modelele de mobilizare a resurselor 
prin intermediul rețelelor transfrontaliere, ritmul de reintegrare pe piața muncii, precum 
și condițiile de pre- și postreturnare constituie factori-cheie interdependenţi, care corelea-
ză migrația de reîntoarcere cu dezvoltarea.

Întrebări pentru recapitulare:

1.  Cum  influențează  regimul  fără  vize  procesul  migrațional  din  Republica  Moldova 
prin prisma avantajelor și riscurilor?

2.  Care  sunt  obiectivele  politicii  Republicii  Moldova  în  domeniul  reîntoarcerii 
migranților?

3.  Studiați experiența internațională în domeniul reîntoarcerii și reintegrării migranților 
în statele de origine. Care inițiative ar fi fezabile în cazul Republicii Moldova?

4.  Cum apreciați Planul de acțiuni și  realizarea sarcinilor acestuia  în domeniul reîn-
toarcerii și reintegrării migranților de muncă?
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9.1. CONCEPTUl DE DIASPORă. CARACTERISTICA DIASPOREI MOlDOvENEșTI

De-a lungul timpului, termenul „diasporă” a fost folosit pentru a desemna migrația 
și dispersia evreilor, armenilor, irlandezilor etc., semnificând grupuri victimizate și per-
secutate, care au fost dispersate prin coerciție, în condiții ostile, și care, pentru o perioadă 
îndelungată, au menținut o relație antagonică cu societatea-gazdă.

Începând cu anii 1990, multe dicționare au deviat de la înțelesul originar, adoptând 
termenul „diaspora” prin lărgirea semnificației acestuia și includerea în definiția sa a re-
feririlor  la orice grup de persoane care  locuiește  în afara patriei,  iar din 2001 termenul 
reapare în enciclopediile internaționale.

Semnificația diasporei, cea cu care ne-am obișnuit în prezent datorită relatărilor din 
presă și utilizărilor frecvente în comunicarea cotidiană, a fost intens discutată în lucrări 
științifice  și  cercuri  academice.  Motivul  principal  pentru  care  accepțiunea  clasică  a  di-
asporei poate fi considerată depășită constă în utilizarea expresiei „diaspora” în contexte 
noi, care, după părerea autorului Safran, „nu sunt doar interesante, dar și sugestive”. As-
tăzi, conceptul a obținut valențe noi ce descriu diferite categorii de persoane – nonrezi-
denţi, lucrătorii migranţi, cetățeni străini, imigranți, iar acest fapt determină schimbarea și 
extinderea semnificației inițiale a conceptului de diasporă. Mai mult, termenul „diaspora” 
a ajuns treptat să fie identificat cu „comunitatea transnaţională”.

Referitor la multitudinea de interpretări ale termenului „diasporă”, se menționează 
că  acest  termen  a  început  să  fie  utilizat  pentru  desemnarea  unui  prea  mare  număr  de 
fenomene,  fapt care  îi diminuează mult din semnificația euristică. Chiar dacă Cohen a 
fost exponentul generației de cercetători care au optat pentru extinderea conceptului prin 
adaptarea la noile realități și patternuri, el a sugerat în lucrările sale că acesta nicidecum 
nu trebuie să fie un termen „agață-tot” (catch-all), meritul autorului citat fiind definirea 
conceptului de diasporă prin prisma elementului de „conștiință diasporică”.
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În ultimul timp, orice strămutare de persoane legată de traversarea frontierei statului 
este analizată din punctul de vedere al proceselor de diasporizare. Orice grupuri etnice 
care din anumite motive au început să locuiască în afara statului de origine sunt numite 
diaspore. Totuși multe aspecte mai rămân incerte: din ce moment putem considera că un 
grup etnic s-a transformat într-o diasporă?

În opinia mai multor autori diaspora poate fi caracterizată prin prezența următoa-
relor elemente definitorii comune: 1. este dispersată în două sau mai multe locuri; 2. se 
orientează continuu către un loc asimilat patriei sau țării natale, conservând și promovând 
identitatea națională, culturală sau religioasă; 3. grupurile de diaspora tind să își mențină 
în timp granițele; 4. pentru formarea diasporei trebuie să treacă suficient timp.

De aceea, în cazul statelor cu o experiență migratorie relativ recentă este dificilă sar-
cina prin care se încearcă anticiparea unor procese de formare a diasporei. În primul rând, 
prin „diasporă” înţelegem partea organizată și structurată a migranţilor. Dat fiind faptul 
că  în Republica Moldova  fenomenul migraţiei  în masă este unul  relativ nou, migranţii 
de fapt sunt asociaţi automat cu „diaspora moldovenească”. În cazul Republicii Moldova 
este vorba de clasa migranţilor în căutarea unui loc de muncă care formează asociaţii de 
cetăţeni, aceștia fiind mai degrabă apărătorii drepturilor și intereselor conaţionalilor,  în 
special ai drepturilor legate de muncă și reședinţă, pe când în concepţia sa clasică diaspora 
are misiunea de a contribui la conservarea și promovarea identităţii naţionale.

Dacă ne referim la cadrul legal al Republicii Moldova care reglementează domeniul 
migrației, prin termenul de diaspora se definesc cetățenii Republicii Moldova stabiliți tem-
porar sau permanent peste hotarele țării, persoanele originare din Republica Moldova și 
descendenții lor, precum și comunitățile formate de aceștia.

O caracteristică a diasporei moldovenești ar fi caracterul ei fragil, chiar dezbinat în 
comparaţie cu diasporele consacrate, cum ar fi cele evreiești, armenești.

Actualmente, conform site-ului Biroului Relaţii cu Diaspora, numărul acestor asoci-
aţii se ridică la 248 în peste 35 de țări, conţin de la 5–10 persoane până la 100, astfel întru-
nind în mediu circa 40 de persoane în asociaţie. Altfel spus, din cei 600 mii de migranţi 
moldoveni, 5 000–6 000 sunt organizaţi în asociaţii diasporale, ceea ce reprezintă circa 1% 
din toţi migranţii.

O altă caracteristică a diasporei moldovenești este că, pe lângă asociațiile tradiționale 
ale diasporei înființate în bază geografică62, diaspora alege să se organizeze în grupuri de 
inițiativă sau în funcție de activitatea profesională. Deja au apărut mai multe organizații 
ale  tinerilor  din  diasporă  care  sunt  activi  pe  segmentul  dezvoltării  și  transferului  de 
capacități.  Începând cu anul 2012, numărul  inițiativelor diasporei  a  crescut,  la  fel  ca  și 
formele de asociere a acesteia.

Beneficiile diferitor  forme de asociere  se  fac văzute  în diversitatea de activități or-
ganizate în diasporă, dar și pe teritoriul Republicii Moldova. Congresul diasporei este o 
platformă, devenită tradițională, pentru a fortifica comunicarea dintre Guvernul Republi-
cii Moldova și diaspora. De asemenea, Congresul oferă posibilitatea de a cuprinde toate 

62  O trăsătură specifică a migraţiei moldovenești este nivelul înalt de îngrămădire a persoanelor în locurile de migraţie. Marea 
majoritatea a migranţilor se află în câteva regiuni de destinaţie, circa zece orașe găzduind circa 3/4 din numărul total de mi-
granţi din Moldova.
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activitățile și formele de asociere într-un for național. Crearea rețelelor diasporei cu dife-
rite  interese și activități este o oportunitate valorificată pe perioada Congresului, dar și 
drept rezultat al acestuia.

Una din condițiile de stabilire a unei colaborări  intense cu diaspora este deținerea 
informației  complexe de  țara de origine.  În prezent, Republica Moldova nu dispune de 
date complete privind diaspora, dar întreprinde în acest scop acțiuni concrete. Prima sur-
să de cartografiere a diasporei moldovenești îl reprezintă studiul profilului social-econo-
mic al cetățenilor moldoveni care locuiesc temporar sau permanent în Federația Rusă și 
în  unele  țări  ale  UE.  Un  instrument  important  de  perfecționare  a  metodelor  existente 
de colectare a datelor despre migrație îl reprezintă Profilul Migrațional Extins (PME) al 
Republicii  Moldova  2009–2014,  elaborat  la  inițiativa  OIM.  În  martie  2013,  cu  suportul 
Reprezentanței în Republica Moldova a Asociaţiei Obștești Hilfswerk Austria, a fost lansa-
tă Harta digitală a diasporei moldovenești, diaspora.md. Harta arată amplasarea ambasa-
delor și reprezentanțelor Republicii Moldova, consulatelor și secțiilor consulare, precum și 
localizarea a 152 de asociații obștești ale diasporei moldovenești de peste hotare.

Acumularea și analiza datelor privind diaspora moldovenească se realizează în sco-
pul de a ajuta Guvernul Republicii Moldova să dezvolte politici de gestionare a migrației 
și a relaţiei cu diaspora, prin creșterea gradului de implicare a diasporei și încurajarea de 
investiții de capital social și financiar acumulate în străinătate pentru dezvoltarea țării de 
origine.

9.2. gESTIONAREA șI CONSOlIDAREA RElAțIIlOR CU MEMbRII DIASPOREI. 
ACTIvITATEA bIROUlUI RElAțII CU DIASPORA (bRD). STRATEgIA DIASPORA 2025

În ultimii ani, autoritățile moldovenești au recunoscut  importanța domeniului di-
asporă, migrație și dezvoltare, care poate contribui la dezvoltarea economică și socială a 
ţării. Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”, adoptată prin Legea nr. 166 din 
11 iulie 2012, urmărește dezvoltarea ţării prin creșterea economică și reducerea sărăciei, 
contribuind la edificarea unui stat prosper, cu un nivel înalt de viaţă pentru toţi cetăţenii. 
Totodată, Strategia „Moldova 2020” este primul document naţional care integrează aspec-
tele ce țin de migrație și dezvoltare în documentele naționale de politici.

Programul  de  activitate  al  Guvernului  (2015–2018),  aprobat  prin  Hotărârea  Parla-
mentului nr. 161 din 30 iulie 2015, conține un compartiment dedicat diasporei, cu 16 do-
menii prioritare de activitate.63

Includerea domeniului diaspora, migrație și dezvoltare în politicile naționale este un 
proces complex, care implică ministere, autorități publice centrale și instituții.

În  octombrie  2012  a  fost  creat  Biroul� pentru� Relații� cu� Diaspora� (BRD)� în  sub-
ordinea directă a Prim-ministrului, cu statut de Direcție generală în cadrul Cancelariei 

63  Pentru prima dată domeniul diaspora a fost inclus în aspectele dezvoltării sociale, economice și culturale a țării, cu elaborarea 
unei ample politici de stat pentru susţinerea diasporei în Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Liber-
tate, Democraţie, Bunăstare” (2013–2014).



96 | Migraţia şi dezvoltarea: aspecte politico-juridice

de Stat. Odată cu crearea Biroului pentru Relaţii cu Diaspora, la nivel național a început 
coordonarea procesului de realizare a politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora și 
s-a pus în aplicare sistemul de susţinere a diasporei.

Obiectivele strategice ale BRD pot fi divizate în două direcții:
-  pe de o parte, BRD asigură cadrul coerent și comprehensiv de politici pentru di-

aspora moldovenească și coordonarea politicilor și programelor pentru diaspora la nivel 
de Guvern și ministere,

-  pe de alta, dezvoltă un dialog continuu cu diaspora moldovenească, cu cele peste 
248 de organizații ale diasporei (asociații nonguvernamentale, grupuri de inițiativă, centre 
culturale, institute de cercetare, cluburi sportive, grupuri de interes profesional etc.) din 
35 de țări.

În  conformitate  cu  Planurile  de  Acțiuni  în  perioada  2000–2014,  contribuția 
instituțională a BRI în menținerea legăturilor cu persoanele originare din Republica Mol-
dova domiciliate peste hotare (diaspora moldovenească) s-a manifestat prin:

1.  Organizarea bianuală a Congreselor Diasporei în Republica Moldova în perioada 
2004–2016 (edițiile I–VII);

2.  Stabilirea și menținerea legăturilor cu asociaţiile diasporei din diverse țări; state-
membri CSI, UE, SUA și Canada, inclusiv crearea versiunii inițiale a bazei de date;

3.  Susţinerea  acţiunilor  naţional-culturale  și  de  informare  desfășurate  de  către 
asociațiile diasporei peste hotare;

4  Crearea și menținerea platformei de informare www.diaspora.md (2012–2014), cu 
susținerea financiară a OIM Moldova.

Biroul pentru relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat, împreună cu grupul de 
lucru format din reprezentanți ai ministerelor, autorităților publice centrale, instituțiilor, 
partenerilor de dezvoltare, societății civile și diasporei a participat la elaborarea Strategia 
naționale „Diaspora-2025”, aprobată prin Hotărârea de Guvern Nr. 200 din 26.02.2016.

Obiectivul general al Strategiei este de a dezvolta un cadru sustenabil și comprehensiv 
de colaborare între instituțiile statului și diasporă, bazat pe încredere și inițiative comune, 
care vizează facilitarea opțiunilor de reîntoarcere productivă a diasporei.

Strategia stabilește patru obiective specifice pentru următorii 10 ani:
1)  elaborarea și dezvoltarea cadrului strategic și operațional al domeniului diaspo-

ra, migrație și dezvoltare;
2)  asigurarea drepturilor diasporei și consolidarea încrederii;
3)  mobilizarea, valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei;
4)  implicarea directă și indirectă a diasporei în dezvoltarea economică durabilă a 

Republicii Moldova.
Strategia  conține  Planul  de  acțiuni  pentru  anii  2016–2018,  care  derivă  direct  din 

obiectivele și prioritățile pe termen mediu, ținând cont de resursele bugetare disponibile și 
suportul partenerilor de dezvoltare.
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Etapele de implementare a Strategiei
Prima etapă (2016–2018) vizează elaborarea, consolidarea și implementarea cadrului 

instituțional de politici, consolidarea capacităților asociațiilor diasporei și pilotarea unor 
programe noi destinate diasporei.

A doua etapă (2019–2021) presupune extinderea opțiunilor de implicare a diasporei 
în dezvoltarea țării, dar și crearea unui cadru de colaborare reciproc avantajos între di-
asporă, guvern și societatea civilă din Republica Moldova.

A treia etapă  (2022–2025) va  include finalizarea  și  stabilizarea cadrului de politici 
cu privire la domeniul diasporă, migrație și dezvoltare, lansarea inițiativelor comune de 
dezvoltare economică și umană, precum și  implementarea  la scară  largă a programelor 
elaborate și testate în primele două etape.

Implementarea prezentei Strategii presupune și consolidarea și extinderea Biroului 
pentru relații cu diaspora, cu excluderea dublărilor altor mandate instituționale, pentru a 
deține capacități depline de gestionare operațională în exercitarea atribuțiilor sale.

Începând cu anul 2013, prin intermediul BRD, Guvernul Republicii Moldova a în-
ceput  implementarea programelor consolidate orientându-le asupra satisfacerii nevoilor 
exponenților  diasporei  și  valorificării  posibilităților  acestora  de  dezvoltare  a  Republicii 
Moldova ca un spațiu satisfăcător de manifestare pentru cetățenii săi și o destinație de re-
întoarcere pentru migranți. În scopul realizării unei conexiuni mai strânse dintre guvern 
și diasporă, a fost luată decizia de a consolida capacitățile instituționale la 31 de ministere, 
birouri  și  agenții  pentru  dezvoltarea  politicii  de  stat  în  domeniul  relațiilor  cu  diaspora 
și asigurarea interacțiunii eficiente între instituțiile guvernamentale și cooperarea lor cu 
diaspora.

În etapa actuală, Republica Moldova se confruntă cu câteva provocări sistemice în 
domeniul gestionării migrației și relațiilor cu diaspora:

 ➢ În  general,  sistemul  politic  și  administrativ  are  insuficientă  masă  critică  la  ni-
vel conceptual, instituțional și de politici pentru prevenirea efectelor negative și 
de valorificare a bunelor practici, conform priorităților naționale de dezvoltare 
sustenabilă;

 ➢ În ambele sisteme prevalează poziția de a reacționa întârziat față de tendințele și 
fenomenele sociale din țară, inclusiv în domeniul migrației și dezvoltării, deoare-
ce nu sunt suficiente resurse umane și financiare pentru aplicarea instrumentelor 
avansate de monitorizare și evaluare;

 ➢ Lipsește o viziune instituțională consolidată referitor la pericolul degradării capi-
talului uman din Republica Moldova și perspectivele de realizare profesională în 
contextul mobilității interne și globale;

 ➢ Referitor la relațiile cu comunitățile cetățenilor Republicii Moldova peste hotare, 
este neclară delimitarea  funcțiilor  și  atribuțiilor următoarelor  instituții: Biroul 
Migrație și Azil, Biroul Relații Interetnice, Biroul Relații cu Diaspora – o dilemă 
a trei Birouri.
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9.3. POlITICI PENTRU ANTRENAREA DIASPOREI îN DEzvOlTAREA STATUlUI

În prezent, multe dintre statele care se confruntă cu largi procese migratorii volun-
tare sau forțate încep să accepte și să identifice modalitățile prin care persoanele care se 
află în afara statului de origine pot contribui la dezvoltarea economică, politică, socială 
sau culturală a acestuia. Conștientizarea  treptată a potențialului de dezvoltare al mem-
brilor diasporei se materializează în inițiative ce constau în formularea de politici și stra-
tegii,  prin  care  guvernele  își  propun  să  stabilească  și  să  valorifice  relațiile  cu  migranții 
din prima, a doua sau chiar a treia generație. Astfel formularea politicilor de diasporă are 
și un substrat strategic și tactic: statele sunt interesate de resursele pe care le pot furniza 
migranții sau diaspora, per ansamblu.64

În opinia autorului A. Gamlen politicile de diasporă pot fi definite ca un ansamblu 
de politici sau instituții de stat ce se adresează membrilor statului respectiv, în situațiile 
în care cei din urmă locuiesc în afara granițelor statului. Politicile și instituțiile derivă din 
aparatul de stat și se impun în afara granițelor acestuia, având diverse forme: instrumente 
economice, culturale, politice, simbolice și legale ale statelor, politici ce implică reforme 
birocratice  și  conferirea  de  drepturi  pentru  emigranți,  politici  ce  urmăresc  încurajarea 
și atragerea investițiilor din partea emigranților, precum și crearea unor servicii publice 
pentru cetățenii ce se află în afară țării.

În literatura de specialitate s-a abordat insistent tematica ce vizează relațiile dintre 
guvernele statelor de origine și diasporă. Cercetătoarea J. Brinkerhoff a identificat cinci ro-
luri distincte pe care statul le îndeplinește în raport cu cetățenii săi emigrați și care deter-
mină, la rândul lor, tipul măsurilor și instrumentelor de politici publice adresate diasporei: 
1. Mandant; 2. Facilitator; 3. Finanțator; 4. Partener și 5. Susținător.

Rolul de mandant se referă la existența unui cadru legal ce afectează diaspora și re-
glementează  diverse  aspecte,  precum  cetățenia  (de  exemplu,  dreptul  la  vot  și  deținerea 
dublei cetățenii), dar și drepturi de bază ce permit migranților să inițieze activități în sta-
tele de origine,  alături de  reglementările cu privire  la  înființarea de organizații nongu-
vernamentale sau dezvoltarea unei afaceri. Prevederile legislative asigură reprezentanților 
din diaspora posibilitatea să se familiarizeze cu programele și politicile guvernamentale, 
să obțină informații de interes public și să se angajeze într-un proces de comunicare cu 
oficialii publici.

Analizând rolul Republicii Moldova în raport cu migranții din perspectiva manda-
tării, menționăm că inițial autorităţile statului nu au avut o abordare promptă și eficientă 
faţă de fenomenul migraţiei, inclusiv pe componenta valorificării relaţiilor cu diaspora. În 
ultimii ani autorităţile au adoptat cadrul legal necesar privind politica de stat în domeniul 
relaţiilor cu diaspora. Printre actele normative și strategice se numără: Hotărârea de Gu-
vern nr. 780 din 19 octombrie 2012 prin care a fost creat Biroul pentru Relații cu Diaspo-
ra; Hotărârea de Guvern cu privire  la aprobarea Planului de acţiuni privind susţinerea 
64  Larner W. este de părerea că statele de mici dimensiuni și cele care nu au acces la resurse pentru a-și menține economiile vor 

fi cu precădere interesate să își influențeze diaspora prin stabilirea de legături cu reprezentații acesteia, inițierea și implemen-
tarea de proiecte comune, acțiuni de fundraising și asistență tehnică, precum și prin menținerea unui mediu prielnic pentru 
comunicare și schimb de informații.
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naţional-culturală și socială a diasporei moldovenești pentru anii 2012–2014; Hotărârea 
de Guvern nr. 200 din 26.02.2016 cu privire  la  aprobarea Strategiei naţionale  „Diaspo-
ra–2025” și a Planului de acţiuni pentru anii 2016–2018 privind implementarea acesteia.

În calitate de facilitator, guvernul statului de origine oferă stimulente cetățenilor săi 
din străinătate. Exemple de stimulente ar fi: recunoașterea diasporei ca parte componen-
tă a statului,  încercările de îmbunătățire a vieții cetățenilor stabiliți peste hotarele țării, 
organizarea  întrunirilor pentru membrii diasporei  și  a vizitelor diplomatice, precum și 
înființarea unor instituții specializate menite să asigure colaborarea cu organizațiile fon-
date de emigranți. De asemenea, ca facilitator guvernul poate iniția negocieri cu instituțiile 
omoloage ale statelor de emigrare (guverne, ministere de resort etc.), cu privire la extin-
derea unor drepturi ale cetățenilor săi, precum dreptul de ședere sau dreptul la muncă.

În Republica Moldova drept instituție specializată ce realizează coordonarea politicii 
de stat în domeniul relaţiilor cu diaspora a fost înființat Biroul pentru Relații cu Diaspora.

BRD asigură un cadru coerent de politici pentru diaspora moldovenească și coordo-
narea politicilor și programelor pentru diaspora la nivel de guvern și ministere, pe de o 
parte, și, pe de alta, menține un dialog continuu cu diaspora moldovenească.

Pentru a spori antrenarea întregului executiv în relaţia cu diaspora, Guvernul Repu-
blicii Moldova a desemnat câte un viceministru responsabil de relaţii cu aceasta din cadrul 
fiecărui minister, cu sarcina de a susţine eforturile Biroului pentru Relaţii cu Diaspora, 
care în colaborare cu toate ministerele și Parlamentul Republicii Moldova, precum și alte 
instituţii, elaborează propuneri pentru a avea soluţii reale ce ar spori conexiunile dintre 
stat și comunităţile de cetăţeni de peste hotarele ţării.

O acțiune inițiată de autoritățile moldovenești pentru a facilita și a îmbunătăți relațiile 
cu diaspora este programul „Guvernul mai aproape de tine”. Scopul programului este ca 
BRD și principalele ministere cu competențe în domeniul migrației să poarte un dialog di-
rect cu cetățenii plecați peste hotare, să-i informeze cu privire la activitățile lor de bază, să 
promoveze noi proiecte și servicii dedicate diasporei, să stabilească relații de comunicare 
și parteneriate cu cetățenii plecați peste hotare. Nu mai puțin important este ca autoritățile 
să devină mai sensibile la nevoile și interesele diasporei, să găsească împreună soluții și să 
se facă mai vizibile în diasporă.

În cadrul programului sunt prevăzute patru vizite, iar temele abordate în cadrul lor 
sunt alese în funcție de specificul și necesităţile diasporei în țările în care vor fi organizate. 
Prima vizită a avut loc în Federația Rusă în perioada 1–4 noiembrie 2016 (conform datelor 
statistice, în Federația Rusă se află cei mai mulți moldoveni plecați peste hotare).

De asemenea,  în cadrul vizitei au fost relansate negocierile cu Federația Rusă asu-
pra proiectului Acordului privind colaborarea în domeniul migraţiei de muncă, ce pre-
vede reglementarea migraţiei forței de muncă și protecţia cetăţenilor Republicii Moldova 
care  lucrează pe  teritoriul Federaţiei Ruse, măsuri de prevenire a migraţiei  ilegale, pre-
cum  și  îmbunătățirea  cadrului  juridic  existent.  De  asemenea,  a  avut  loc  o  întrevedere 
cu reprezentanții diasporei din or. Moscova, unde s-au prezentat  succint programele  și 
proiectele pentru și cu participarea diasporei,  s-a vorbit despre obiectivele Programului 
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Guvernului pentru anii 2016–2018, ale Strategiei naționale Diaspora–2025, precum și per-
spectivele de implicare a diasporei la dezvoltarea sustenabilă a țării.

Un stimulent ce se încadrează în acțiunile de facilitator al guvernului constituie pro-
gramele sociale îndreptate spre nevoile de protecție a diasporei, spre accesul la serviciile de 
sănătate și acțiuni de asistență socială. În acest context, menționăm semnarea Acordului 
de cooperare  între BRD cu Patronatul SIAS / Mișcarea Creștină a Muncitorilor  (MCL) 
privind asistență socială și servicii gratuite migranților moldoveni aflați la muncă în Italia. 
În baza acordului se utilizează gratuit peste 300 de sedii operaționale ale MCL în toată 
Italia în vederea prestării serviciilor consulare în cadrul inițiativei Ministerului Afaceri-
lor Externe și Integrării Europene „Ambasada vine mai aproape de tine”; se organizea-
ză activitățile asociațiilor diasporei (prestarea serviciilor, consultarea cetățenilor, cursuri, 
lecții pentru copii, evenimente culturale etc.); au fost oferite accesul gratuit  la serviciile 
de asistență socială pentru persoanele nevoiașe, asistența juridică în domeniul muncii și 
imigrației,  solicitarea  și  eliberarea  permisului  de  ședere  (italian),  accesarea  dreptului  la 
pensie, angajarea în câmpul muncii etc.

Rolul unui guvern finanțator presupune acordarea de finanțare directă, ce constă în 
complementarea contribuțiilor filantropice provenite din partea membrilor din diaspora 
și în investiții în afacerile dezvoltate de către cetățenii emigrați. Pe lângă finanțarea direc-
tă, susținerile financiare din partea guvernelor includ introducerea de stimulente finan-
ciare, precum scutirile de taxe ce au menirea să ajusteze politicile fiscale și să încurajeze 
contribuțiile diasporei.

Un exemplu ar fi asistența acordată migranților reîntorși ce ar dori să  lanseze afa-
ceri în domeniul agricol. Împreună cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă 
(IFAD), BRD a reușit includerea migranţilor reîntorși în țară în instrumentul de alocare a 
unei cote-parte (50% pe anumite componente) din asistența pentru dezvoltarea afacerilor 
în agricultură.

În rol de finanțator autoritățile moldovenești s-au manifestat în cadrul Programului-
pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1”, destinat lucrătorilor migraţi sau 
rudelor de gradul întâi ale acestora care doresc să investească în iniţierea sau extinderea 
unei afaceri în Republica Moldova.

Rolul de partener plasează guvernul și organizațiile din diaspora într-o relație bazată 
pe interes reciproc și beneficii comune. În astfel de situații, guvernele inițiază mecanisme 
și proceduri ce permit entităților publice să se angajeze  în parteneriate de  încredere cu 
organizațiile din diaspora. Membrii  comunităților de migranți  se  implică nemijlocit  în 
articularea politicilor publice și inițiază propriile proiecte de dezvoltare, răspunzând, în 
același timp, la solicitările venite din partea guvernului partener.

Organizarea anuală a Congreselor Diasporei și a Zilelor Diasporei devine o frumoa-
să  și  utilă  tradiție,  o  platformă  de  interacțiune  pentru  consolidarea  contactelor  dintre 
guvernanți  și diasporă, pentru  întruniri  și discuții, oferind oportunitate membrilor di-
asporei  să  interacționeze  cu  reprezentanții  guvernului,  să-și  exprime  viziunea,  precum 
și să lanseze iniţiative și proiecte implementate de către cetăţenii din ţară și cei de peste 
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hotare. În perioada 1–3 septembrie 2014, la Chișinău a avut loc cea de-a VI-a ediţie a Con-
gresului Diasporei, la care au participat 145 de delegaţi veniţi din 28 de ţări.

Un exemplu elocvent de consultare cu membrii diasporei a fost constituirea grupu-
lui de  lucru extins pentru elaborarea Strategiei Diaspora–2025, fiind elaborat conceptul 
Strategiei, care stabilește cadrul general pentru asigurarea coerenței politicilor statului cu 
privire la diaspora și implementarea unei viziuni comune a Guvernului asupra diasporei 
și dezvoltării.

Cu  scopul  de  a  susține  inițiativele  persoanelor  din  diaspora  moldovenească  care 
desfășoară activități cu caracter informațional, destinate oferirii și distribuirii informației 
despre evenimentele din țara de origine, cât și din țările de destinație, a fost lansat în 2014 
un Program de Granturi mici destinat Presei din Diasporă.

Diaspora  Engagement  Hub  este  un  program  nou  de  granturi  tematice,  adresat 
cetățenilor originari din Republica Moldova aflați peste hotare, inclusiv asociațiilor și gru-
purilor de inițiativă, implementat de Biroul pentru Relații cu Diaspora în parteneriat cu 
OIM. Scopul programului este de a-i susține pe moldovenii din străinătate în implementa-
rea ideilor lor și de a pune în valoare capitalul uman al diasporei. Programul conține șapte 
subprograme: Proiecte de crowdfunding ale diasporei, Abilitatea femeilor din diasporă, 
Program local de revenire voluntară a diasporei, Proiecte inovatoare ale diasporei, Reîn-
toarcerea profesională a diasporei, Centre educaționale în diasporă și Parteneriate temati-
ce regionale.

În fine, cea de-a cincea ipostază atribuie guvernului un rol de susținător al cetățenilor 
stabiliți în afară statului de origine. Susținerea se referă la acțiuni ce popularizează și în-
curajează cazurile individuale sau organizații întregi din diaspora, în acest fel consolidând 
valori culturale și influențând în mod pozitiv atitudinile față de diaspora.

Acțiunile ce se încadrează în genul acesta de comportamente al Guvernului Republi-
cii Moldova ar fi decorarea reprezentanților diasporei cu diferite distincții de stat: ordinul 
„Gloria muncii”, Ordinul de Onoare, medalia „Mihai Eminescu”, titlul „Maestru în arte” 
și diplome ale guvernului pentru merite deosebite în promovarea culturii și imaginii țării 
peste hotare, păstrarea tradițiilor și obiceiurilor naționale.

Expedierea scrisorilor de susținere pentru membrii diasporei în vederea desfășurării 
de către ei a activităților de promovare a unor proiecte destinate cetățenilor moldoveni de 
peste hotare.

Pentru  a  educa  spiritul  patriotic  al  copiilor  și  tinerilor  din  diasporă,  a  fost  iniţiat 
proiectul unei tabere de vară special destinată. Tabăra „DOR” a fost organizată pe par-
cursul ultimilor trei ani și a reușit să adune participanţi din diverse colţuri ale lumii unde 
avem diasporă (în anul 2013 în cadrul programului au participat 25 de tineri din diaspo-
ră  și Republica Moldova  în vârstă de 14–16 ani;  în anul 2014 – 101 copii  și  adolescenți 
din diasporă;  în 2015 – 80 de copii). Scopul programului este de a consolida  legăturile 
emoționale, culturale și de identitate ale copiilor – generația a doua de emigranți – cu țara 
lor de baștină, Republica Moldova. Astfel de iniţiative sunt un exerciţiu de familiarizare a 
generaţiei a doua din familiile migranţilor cu țara lor de baștină, care reprezintă o iniţia-
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tivă de succes și o bună practică realizată de state cu o diasporă consolidată precum Israel, 
Irlanda și Armenia.

Întrebări pentru recapitulare:

1.  Cum apreciați potențialul diasporei moldovenești în dezvoltarea Republicii Moldova?
2.  Ce roluri distincte îndeplinește statul în raport cu cetățenii săi emigrați?
3.  Cum apreciați politicile Republicii Moldova în domeniul diasporei?
4.  Ce propuneri aveți pentru îmbunătățirea colaborării diasporei cu staul de origine?
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În etapa contemporană, migraţia a cuprins, practic, toate statele, continentele, căpă-
tând un caracter global. Schimbările ce au loc în migraţia internaţională sunt nu numai 
cantitative, dar și calitative, fapt ce duce la apariţia unor noi abordări și studii. Din lucra-
rea de față se desprinde clar ideea că migraţia poate fi benefică pentru toate părţile impli-
cate,  indiferent dacă este vorba de ţări emitente,  ţări receptoare sau de migranţii  înșiși. 
Nu poate fi negată existenţa unor câștigători și a unor perdanţi ai procesului, însă efectul 
global net este pozitiv.

Analizând fenomenului migrației și integrarea lui în politicile de dezvoltare din Re-
publica Moldova, se pot constata următoarele:

 ➢ După proclamarea în 1991 a  independenţei, Republica Moldova a  luat cursul de 
edificare a unei  societăţi deschise, democratice  și  a  înregistrat un  fenomen nou pentru 
locuitorii  acestui  teritoriu  –  migrarea  în  masă  în  afara  țării.  Manifestarea  migrației  în 
Republica Moldova a fost determinată de unele transformări majore la nivel politic, eco-
nomic, social și cultural.

Astfel, se identifică trei tipuri de migraţie internaţională în Moldova:
•  Migrație internațională de scurtă durată, în special în țările CSI;
•  Migrație internațională de lungă durată, predominant în țările Uniunii Europene;
•  Migrație internațională legală de lungă durată spre SUA și Canada.
Recent, în modelul general de migraţie din Republica Moldova au fost observate ur-

mătoarele  tendinţe  și  schimbări:  din  regiunea  CSI  spre  regiunea  UE;  de  la  migraţie  de 
scurtă durată și sezonieră la migraţie de lungă durată; migraţie sporită spre Statele Unite 
și Canada.

 ➢ Profilul migranţilor moldoveni arată că aceștia sunt predominant: tineri (cea mai 
mare parte a migranţilor (79%) au vârsta între 18 și 44 ani); căsătoriţi (71%); mai instruiţi 
(28%  din  numărul  total  al  migranţilor  au  absolvit  instituţii  de  învățământ  universitar, 
iar 63% au absolvit liceul sau o instituţie de învăţământ profesional); bărbaţi și femei în 
măsură egală – muncitorii migranţi bărbaţi, care cuprind 63% din forţa de muncă, tind să 
migreze spre localităţi din CSI și se angajează, în primul rând, în sectorul de construcţii 
și reparaţii, transport, industrie și agricultură. Femeile tind să migreze în ţările UE și să 
lucreze în sectorul de prestare a serviciilor,  lucru casnic, comerţ,  îngrijirea bătrânilor și 
copiilor.

 ➢ Confruntându-se  cu  creșterea  fluxului  de  migrație  a  populației,  autoritățile 
moldovenești  se  implică  în  reglarea  migraţiei  de  muncă  prin  elaborarea  unei  politici 
migraționale.

În politica migraţională a Republicii Moldova putem evidenţia câteva etape:
• Prima etapă (anii 1990–1994) constă în reglarea și reglementarea proceselor migra-

ţiei de muncă, caracteristice spaţiului geopolitic specific sovietic sau postsovietic.
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• Etapa a doua (anii 1994–1999) se caracterizează prin integrarea republicii în pro-
cesele migraţionale globale, în primul rând, europene.

• Etapa a treia (din 2000)  se  caracterizează  prin  acțiuni  reale  de  reglementare  a 
migraţiei de muncă, atât din partea statelor est-europene, cât și din partea Repu-
blicii Moldova.

 ➢ În prezent, s-a constatat că între migraţie și dezvoltare se pot produce atât interac-
ţiuni pozitive, cât și negative. În acest context este important ca autoritățile statului să in-
tervină în mod sistemic și autocuprinzător în planificarea dezvoltării statului, valorificând 
efectele benefice ale migraţiei și ameliorând consecinţele negative ale acesteia. Acest fapt 
presupune integrarea în legislaţie, politici și programe, la nivel naţional, local și regional a 
aspectelor de migraţie și dezvoltare.

 ➢ Autoritățile preocupate de reforma politicilor de migrare au adoptat un șir de acte 
conceptuale și normative care determină politicile de migrare și managementul acestora. 
Astfel, cadrul normativ național în domeniul migrației vizează multiple aspecte: preveni-
rea și combaterea migrației ilegale și a traficului de ființe umane; migrația forței de muncă; 
drepturile și interesele refugiaților și migranților; controlul proceselor migratorii etc.

Menționăm că există  încercări  legislative de a  lega  sfera migraţiei de cadrul gene-
ral al politicii de dezvoltare a ţării: Strategia Naţională în domeniul migraţiei și azilului 
a Republicii Moldova (2012–2020),  Planul  de  Acţiuni  privind  implementarea  Strategiei 
Naţionale din domeniul migraţiei și azilului pentru anii 2016–2020, Strategia Națională 
„Diaspora–2025”.

 ➢ Existenţa unui set de reglementări care vizează migraţia nu este în mod necesar 
garanţia unui control asupra procesului. Fără capacitatea instituţională de a pune în apli-
care măsurile elaborate, controlul statului asupra migraţiei poate rămâne în multe situaţii 
un simplu obiectiv de politică de migraţie. Instituţiile migraţiei joacă un rol fundamental 
în această privinţă.

Republica Moldova dispune de un cadru instituțional solid în domeniul managemen-
tului  migrației  și  formulării  politicilor  migraționale,  cu  participarea  unui  număr  mare 
de actori instituționali: Ministeriul Afacerilor Interne (controlul și gestionarea proceselor 
migraţionale din țară); Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei (protecția juridică 
și socială a lucrătorilor migranți); Centrul de Combatere a Traficului de Persoane (investi-
garea și urmărirea penală a cazurilor de trafic de ființe umane); Comitetul Național pentru 
Combaterea Traficului de Ființe Umane (activitatea de prevenire și combatere a traficului 
de ființe umane); Biroul pentru Relaţii cu Diaspora (cadrul de politici coerent și compre-
hensiv pentru mobilizarea diasporei moldovenești).

Analiza  modalităților  și  capacităților  instituțiilor  din  Republica  Moldova  în  do-
meniul  managementului  migrației  relevă  posibilitatea  unei  coordonări  mai  eficiente.  O 
acțiune necesară în acest sens ar fi ca fiecare instituție guvernamentală să analizeze și să-și 
stabilească acțiunile în domeniul migrației și dezvoltării pentru următorii trei ani și să le 
integreze în planurile de activitate, din considerentul că fiecare instituție guvernamentală 
poate identifica modalități specifice prin care migrația ar contribui la dezvoltare și accede 
spre implementarea acesteia.
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 ➢ Fiind o țară majoră de emigrație din motive economice, în ultimii ani în Moldova 
se constată o creștere continuă a numărului străinilor. Rata de creștere a străinilor în anul 
2015 în raport cu anul 2010 a constituit 15,6%. Prezența fenomenului a solicitat din par-
tea autorităților moldovenești acțiuni orientate spre reglementarea circulației și imigrării 
cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce s-a materializat prin constitu-
irea unui cadru juridic solid în domeniul migrației și azilului în conformitate cu standar-
dele  internaționale: Legea nr. 270 privind azilul în Republica Moldova  stabilește statutul 
juridic al  solicitanţilor de azil,  al beneficiarilor de protecţie  internaţională, de protecție 
temporară și de azil politic, precum și procedura de acordare, încetare și anulare a pro-
tecţiei65; Strategia Națională în domeniul migrației și azilului (2011–2020)  este  orientată 
spre dezvoltarea unor politici interconectate în domeniile: migrația legală, sistemul de azil, 
migrația ilegală etc.; Legea privind integrarea străinilor în Republica Moldova (2012) regle-
mentează procesul și modalităţile de facilitare a integrării străinilor în viaţa economică, 
socială și culturală a Republicii Moldova în vederea prevenirii și combaterii marginalizării 
sociale a acestora și adaptării lor la condiţiile societăţii moldovenești.

 ➢ În Republica Moldova traficul de fiinţe umane apare, latent, la sfârșitul anilor ’90 ai 
secolului trecut, dar cunoaște o „înflorire” spectaculoasă la sfârșitul mileniului doi – înce-
putul mileniului trei, când migraţia ilegală, provocată de criza economică și recesiunea în 
producţie, inflaţie, creșterea numărului de șomeri, reducerea cheltuielilor în sfera socială, 
a avut un impact dezastruos asupra dezvoltării situaţiei de migraţie în Republica Moldova.

Este imposibilă o estimare exactă a dimensiunilor de răspândire a fenomenului trafi-
cului de fiinţe umane, în primul rând, din cauza caracterului ascuns al problemei, precum 
și pentru că în Moldova lipsește un sistem unic de colectare a informaţiei.

Prevenirea și combaterea traficului de fiinţe umane constituie o prioritate pentru Re-
publica Moldova, acest fapt fiind exprimat prin politici naţionale și angajamente faţă de 
rigorile internaţionale.

Acțiunile Republicii Moldova în domeniul contracarării traficului de ființe umane se 
direcționează pe următoarele paliere: pedepsirea, protecția victimelor, prevenirea și coope-
rarea internațională. Aceste acțiuni corespund paradigmei celor 4Ps, aplicată în practica 
internațională în scopul contracarării traficului de ființe umane: Prosecution (investiga-
rea  și  urmărirea  penală),  Protection  (protecția),  Prevention  (prevenirea)  și  Partenership 
(cooperarea).

Analizele în domeniu relatează că, în pofida măsurilor aplicate, Republica Moldova 
continuă să fie caracterizată ca o ţară de origine a traficului de fiinţe umane,  iar  într-o 
măsură mai mică și o ţară de tranzit al victimelor traficului de fiinţe umane din ţările ex-
sovietice către statele europene.

 ➢ Intensitatea  proceselor  de  emigrare  în  scop  de  muncă  și  reducerea  constantă  a 
numărului  populaţiei  economic  active  necesare  pentru  dezvoltarea  durabilă  a  Republi-
cii Moldova necesită gestionarea eficientă a migrației controlate, inclusiv prin promovarea 
modelului de migraţie circulară, pentru a încuraja revenirea și reintegrarea migranţilor în 
scop de muncă în ţara de origine.

65  La finele anului 2015 în Moldova trăiau 144 de persoane cu statut de refugiat, înregistrând o creștere de 2,1 ori față de anul 2010.
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Menționăm că gestionarea migraţiei include o dimensiune internă, care derivă din 
responsabilitatea țării de origine, dar și o dimensiune externă, gestionată în cooperare cu 
ţările de destinație.

În calitate de instrument extern menționăm Parteneriatul de Mobilitate între Uniu-
nea Europeană și Moldova, încheiat în 2008, ce avea sarcina de a asigura un cadru flexibil 
și echilibrat între Republica Moldova și Uniunea Europeană pe trei dimensiuni: migraţia 
legală, combaterea migraţiei ilegale și migraţia și dezvoltarea. Prin intermediul acestui in-
strument Republica Moldova s-a angajat  să  implementeze un cadru de proiecte care  să 
ajute la gestionarea eficientă a migrației, în calitate de parteneri având 15 state-membre. 
În  cadrul  Parteneriatului  de  Mobilitate,  Republica  Moldova  implementează  94  de  pro-
iecte în diverse domenii: consolidarea capacităților instituționale în domeniul gestionării 
migrației;  promovarea  migrației  legale;  consolidarea  relațiilor  cu  diaspora;  promovarea 
revenirii și reintegrării migranților moldoveni; investirea eficientă a remitențelor; supra-
vegherea  frontierei  și  securitatea  documentelor;  cooperarea  în  domeniul  luptei  contra 
migrației ilegale și a traficului de ființe umane etc.

Procesul de gestionare a migraţiei a fost fortificat și prin realizarea Planului de Ac-
ţiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize cu Uniunea Europeană, ceea ce a avut ca 
finalitate nu doar libera circulaţie a cetăţenilor Republicii Moldova, dar și îmbunătăţirea 
cadrului legal, a managementului instituțional (asigurarea Republicii Moldova cu meca-
nisme pentru monitorizarea fluxurilor de migraţie, crearea organelor responsabile pen-
tru colectarea și analiza datelor cu privire  la fluxurile și creșterea migraţiei,  fortificarea 
autorităților  responsabile  de  prevenirea  și  combaterea  migrației  ilegale  și  criminalității 
transfrontaliere,  fapt  ce  asigură  menţinerea  evidenței  numărului  și  structurii  migraţiei 
legale și ilegale etc.).

 ➢ În  scopul  gestionării  proceselor  migrației,  inclusiv  în  domeniul  reîntoarcerii 
migranților și asigurării unui proces mai rapid și eficient de reintegrare, Republica Mol-
dova a consolidat cadrul legal prin adoptarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei și 
azilului (2011–2020); Planului de Acțiuni pentru implementarea acesteia pe anii 2016–2020; 
Planului de Acțiuni privind susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare pen-
tru anii 2014–2016.

Procesul  de  reîntoarcere  acasă  a  lucrătorilor  migranți  are  importanță  atât  pentru 
țările-gazdă, cât și pentru țările de origine ale migranților. Pentru țările de origine, cum 
este Republica Moldova, actualitatea reîntoarcerii migranților este dictată de următoarele 
motive: migranţii sunt un potențial demografic valoros; astfel de persoane sunt capabile 
să-și asume riscuri, să se manifeste într-un mediu străin, inițial nefavorabil; reprezintă un 
strat sociocultural, democratic, profesional și lingvistic nou; aceștia sunt oameni care au 
câștigat bani și sunt capabili să investească în dezvoltarea economiei și a sferei sociale.

Republica Moldova a lansat diverse programe și stimulente de revenire a migranţilor, 
menite să-i atragă înapoi, în ţară. Pentru a asigura eficacitatea acestor programe, este ne-
cesar ca asemenea iniţiative să fie complementate de o creștere economică vibrantă, repre-
zentând mai curând un răspuns la dezvoltarea economică decât o soluţie pentru aceasta. 
Motivația pentru reîntoarcere, nivelul de pregătire, modelele de mobilizare a  resurselor 
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prin intermediul rețelelor transfrontaliere, ritmul de reintegrare pe piața muncii, precum 
și condițiile de pre- și postreturnare constituie factori-cheie interdependenţi ce corelează 
migrația de reîntoarcere cu dezvoltarea locală.

 ➢ Autoritățile moldovenești au recunoscut importanța și rolul membrilor diasporei 
care pot contribui la dezvoltarea economică și socială a ţării. Conștientizarea potențialului 
de dezvoltare al membrilor diasporei se materializează în inițiative ce constau în formula-
rea de politici și strategii, prin care guvernul moldovenesc își propune să stabilească și să 
valorifice relațiile cu membrii diasporei. Astfel, formularea politicilor de diasporă are și un 
substrat strategic și tactic: statul este interesat de resursele pe care le pot furniza migranţii 
sau diaspora, per ansamblu. Acțiunile întreprinse de autoritățile moldovenești în raport 
cu diaspora se înscriu în realizarea a cinci roluri distincte, care determină, la rândul lor, 
tipul măsurilor și instrumentelor de politici publice adresate diasporei: mandant; facilita-
tor; finanțator; partener și susținător.
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ANExă

Tematica TEZELOR DE MASTER

1.  Populaţia Republicii Moldova în contextul migraţiilor internaţionale: tendințe, flu-
xuri, direcții.

2.  Migrația  populației  Republicii  Moldova  în  Uniunea  Europeana:  tendințe,  fluxuri, 
direcții.

3.  Migrația populației Republicii Moldova în Rusia: tendințe, fluxuri, direcții.
4.  Integrarea  migranților  de  muncă  moldoveni  în  societatea  recipientă  în  contextul 

CSI – Uniunea Europeană.
5.  Instituţiile internaţionale și naţionale specializate în domeniul migraţiilor.
6.  Traficul de fiinţe umane din Moldova: realităţi și căi de combatere.
7.  „Exodul creierelor” din Republica Moldova. / Aspecte ale migrației intelectuale din 

Republica Moldova.
8.  Conlucrarea Republicii Moldova cu statele-recipiente de migranţi moldoveni în pro-

blema migraţiilor.
9.  Bărbații  moldoveni  –  migranţi  de  muncă  în  contextul  migraţiilor  internaţionale 

(contextul CSI – Uniunea Europeană).
10.  Femeile moldovence – migranţi de muncă în contextul migraţiilor internaţionale.
11.  Migranţii de muncă moldoveni în străinătate. Studiu de caz: Italia (în baza sondajelor 

sociologice).
12.  Securitatea naţională a ţării în contextul migraţiilor în / din Republica Moldova.
13.  Imaginea Republicii Moldova în contextul migraţiilor internaţionale a populaţiei.
14.  Migraţiile internaţionale și diaspora moldovenească.
15.  Administraţia publică locală din Republica Moldova și migraţiile internaţionale.
16.  Asociațiile de diaspora ale moldovenilor și rolul lor în procesul de integrare socială a 

migranților nou-sosiți.
17.  Politica Republicii Moldova în domeniul integrării cetățenilor străini.
18.  Politicile Republicii Moldova în domeniul reîntoarcerii și reintegrării migranților
19.  Politici de implicare a membrilor diasporei în dezvoltarea statului de origine: practici 

internaționale și experiență națională.
20.  Gestionarea fenomenului migraţiei în Republica Moldova: aspecte politice și juridice.
21.  Fenomenului migrației și integrarea lui în politicile de dezvoltare a statelor.
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