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introduCere

„Migrația este un proces care trebuie gestionat
și nu o problemă care trebuie rezolvată”

(Strategia națională privind imigrația pentru perioada 2015–20181)

Epoca contemporană poate fi numită cu certitudine o epocă a migrației. În ultimii 
ani, migrația�internațională�a înregistrat o amploare fără precedent. La nivel mondial, 
aceasta ajunge la peste 232 de milioane de persoane sau 3% din populația lumii2, iar 740 de 
milioane de persoane sunt considerate migranți interni3. Fenomenul migrator este carac-
teristic, practic, oricărui stat.

Migrația a devenit o trăsătură definitorie a economiei globale moderne, iar principa-
lii factori care stau la baza extinderii acesteia sunt chiar procesele de globalizare, progresul 
tehnic, noua ordine economică etc. Importanța migrației contemporane este legată nu nu-
mai de numărul celor care migrează, ci și de faptul că fenomenul migrator a devenit unul 
global și îmbracă forme tot mai diverse. Oamenii se deplasează pentru perioade variate 
de timp, dar mai scurte. Ei adoptă un pattern de migrație circulatorie, continuă să păs-
treze legături puternice cu locul de unde au plecat sau practică migrația nereglementată. 
Femeile sunt tot mai prezente în migrație (producându-se feminizarea migrației). Multe 
familii se adaptează unei vieți transnaționale4, iar efectele migrației devin din ce în ce mai 
importante. La nivel global, sumele trimise către țările de origine au ajuns la valori greu 
de imaginat în trecut.

Însă, odată cu revenirea  lor acasă, migranții aduc nu doar bani, dar  și noi  idei de 
dezvoltare, cunoștințe și abilități antreprenoriale noi dobândite în urma migrației. În acest 
fel, migranții contribuie în mod evident la modernizarea țării și joacă un rol extrem de 
important  în  dezvoltarea  ei  intelectuală  și  economică.  Încă  de  la  începutul  anilor  1970 
guvernele unor țări văd în migrația internațională un instrument principal de dezvoltare 
economică.

Migrația nu mai este un fenomen care îi afectează doar pe cei care pleacă, ci, în egală 
măsură, și pe cei care rămân în țara de origine, și pe cei din țara de destinație. Datorită 
migrației, zone întregi se transformă și își schimbă identitatea etnică și culturală. Astfel, 

1  https://www.edu.ro/sites/default/files/u39/Anexa%201%20Proiect%20HG%20strategie%20imigratie%20si%20plan%20
actiune.pdf

2  Castles Stephen. The factors that make and unmake migration policies. In: Portes, Alejandro și DeWind, Josh (coord.), Rethin-
king migration: New theoretical and empirical perspectives. New York: Berghahn Books, 2007, p. 38.

3  Etat de la migration dans le monde, 2015. Les migrants et les villes de nouveax parteneriats pour gerer le mobilite, OIM, www.
iom.int

4  Castles Stephen, Brownlee Patrick. The migration boom. UNESCO Sources, 97, 1998, p. 8.
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migrația contemporană a devenit unul dintre elementele fundamentale ale transformării 
sociale și economice în lumea contemporană5.

Și  pentru  Republica  Moldova  în  ultimul  deceniu  fenomenul  migrator,  în  special 
migrația de muncă, este o componentă definitorie a dezvoltării economice și a existenței 
umane. Cu toate că datele oficiale estimează migrația de muncă la un nivel de 330–340 
mii de persoane, sau circa 30% din potențialul uman al țării, numeroase studii arată că 
amploarea fenomenului este mult mai mare, iar impactul ei asupra situației sociale și eco-
nomice din țară este unul semnificativ. Într-adevăr, migrația de muncă a ajuns un factor 
important în combaterea sărăciei și în creșterea bunăstării populației din Republica Mol-
dova.  Iar  creșterea  economică  pe  care  o  înregistrează  Republica  Moldova  pe  parcursul 
ultimilor 15 ani se datorează anume remitențelor lucrătorilor migranți. Acestea au atins 
nivelul de circa 1,6 miliarde de dolari SUA (în 2014), constituind circa 24% din Produ-
sul Intern Brut al țării, și situează Republica Moldova pe locul 5 în lume după ponderea 
remitențelor în PIB6. Se observă o relație foarte strânsă între migrație și perspectivele de 
dezvoltare a Republicii Moldova.

Migrația poate provoca însă și efecte negative, precum exodul de „creiere”, declinul și 
îmbătrânirea populației, compromiterea sistemelor de securitate socială, lăsarea acasă fără 
îngrijire a copiilor și bătrânilor, traficul de ființe umane etc.

Așadar,  migrația  nu  este  nici  bună  și  nici  rea,  iar  scopul  politicilor  în  domeniul 
migrației ar trebui să fie creșterea efectelor pozitive și atenuarea celor negative ale migrației. 
Cu alte cuvinte, una din sarcinile actuale ale autorităților publice în domeniul gestionării 
migrației ar consta în integrarea proceselor migratorii în strategiile de dezvoltare. Totuși, 
în pofida importanței sporite acordate relației dintre migrație și dezvoltare, la ora actuală 
politicile naționale de migrație încă nu au reușit să valorifice pe deplin beneficiile acesteia, 
ele nefiind integrate în strategii de dezvoltare. Manualul „Migrație și dezvoltare” încear-
că să scoată în evidență cele mai potrivite soluții pentru valorificarea plenară a efectelor 
fenomenului migrator.

Lucrarea de faţă își propune formarea la studenți a unei viziuni comprehensive asupra 
problemelor legate de integrarea migrației în politicile și strategiile de dezvoltare, de efec-
tele ei benefice pentru dezvoltarea socială și economică a țării, precum și de căile posibile 
de evitare a consecinţelor negative ale fenomenului migrator. Ea este adresată studenților 
ciclului  II  masterat  (ASEM),  care  urmează  programele  de  specializare  „Managementul 
administrației publice” și „Managementul și dezvoltarea resurselor umane”. Deși în prezent 
există mai multe surse bibliografice axate pe relația migrație–dezvoltare, acestea nu s-au 
concentrat în mod special asupra procesului de predare și formare profesională în vede-
rea aprofundării gradului de înțelegere de către studenți a problemelor ce țin de relația în 
cauză.

Lucrarea  este  structurară  în  8  capitole,  care  reflectă  diverse  aspecte  legate  de 
migrație–dezvoltare: definirea  fenomenului migrator și  formele  lui de manifestare; mă-
surarea și monitorizarea fluxurilor migratorii; analiza efectelor sociale și economice ale 

5  Castles Stephen. International migration at the beginning of the twenty-first century: Global trends and issues, International 
Social Science Journal, 52(3), 2000, p. 269–281.

6  www.bnm.md



8 | Migrație și dezvoltare: aspecte socioeconomice

fenomenului migrator; definirea dezvoltării și  formelor de manifestare a ei, procesul de 
integrare a migrației  în  strategii  de dezvoltare  etc.  În manual nu  sunt  ignorate nici  fe-
minizarea migrației, aspectele referitoare  la  integrarea  lucrătorilor migranți  în țările de 
destinație, precum și reintegrarea migranților reîntorși în țările de origine, formarea di-
asporei,  impactul migrației de muncă asupra  funcționalității pieței muncii etc. Manua-
lul este conceput ca un set de  instrumente destinat studenților,  lectorilor din domeniul 
științelor sociale și economice și altor persoane implicate în activitatea de predare, care 
cercetează procesul de dezvoltare și integrarea migrației în procesul de dezvoltare.

Autorul aduce sincere mulțumiri colegilor de la OIM-Moldova, precum și recenzenților 
naționali – reprezentanți ai diferitor medii academice, pentru suportul emoțional și inte-
lectual valoros și pentru îndrumarea oferită.



Capitolul 1. aspeCte ConCeptuale 
privind migrația populației

1�� Noțiunea�de�migrație�și�definirea�ei
2�� Tipurile�migrației
3�� Repere�istorice�ale�proceselor�migratorii
4�� Evoluția�proceselor�migratorii�în�Republica�Moldova
5�� Factorii�ce�determină�procesele�migratorii�(factorii�push and pull)
6�� Teorii�ale�migrației
7�� Înregistrarea�migrației
8�� Indicatorii�de�măsurare�a�migrației

Cuvinte-cheie: migrația populației, țară de origine, țară de destinație, migrație internă, 
migrație externă, migrație de revenire, factorii „push and pull”, economia neoclasică a migrației, 
noua economie a migrației, teoria cauzalității cumulative, teoria pieței duale a forței de muncă, 
teoria capitalului social, teoria rețelelor de migranți, maturitatea migrației�

1. noțiunea de migrație și definirea ei

În prezent, migrația populației poate fi considerată drept unul din cele mai marcate 
fenomene sociale, astfel încât oamenii îl consideră firesc, legat de viața lor cotidiană. În 
mod direct sau indirect, migrația influențează toate aspectele vieții sociale, atât din țara 
de origine, cât și din țara de destinație, realizând, totodată, mai multe funcții. Pe lângă 
faptul că ea contribuie la amplasarea geografică a resurselor umane disponibile, ea asigură 
și procesul de apropiere dintre state, regiuni, localități, contribuie la atenuarea diferențelor 
dintre sat și oraș,  la transferul intercultural dintre națiuni. Cu alte cuvinte, ca fenomen 
multifuncțional migrația poate fi considerată, realmente, un factor de dezvoltare, iar stu-
diul ei necesită o abordare cât mai complexă, interdisciplinară (din punct de vedere eco-
nomic, social, demografic, cultural, politic etc.).

Definiție 1.1. Ce este migrația?
În sens larg, migrația este văzută ca orice formă de mobilitate teritorială a populației 

indiferent de scop, durată, regularitate� În sens îngust, migrația este văzută ca o depla-
sare a persoanelor dintr-o localitate în alta�
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Ca  atare,  toate  persoanele  trec  prin  experiența  unei  deplasări  dintr-o  localitate  în 
alta.  Însă  nu  oricare  deplasare  poate  fi  considerată  migrație.  Spre  exemplu,  persoanele 
care  locuiesc  la Chișinău  și  își  vizitează de Crăciun părinții  în  satul  lor de baștină pot 
fi  considerați  migranți?  Poate  fi  considerată  migrație  situația  în  care  bunica  a  venit  în 
ospeție pentru câteva zile la oraș pentru a avea grijă de nepoți în timp ce părinții copii-
lor sunt la serviciu? Dacă o persoană locuiește în suburbia unui municipiu și face zilnic 
naveta  în municipiu, deoarece acolo  își are serviciul, poate fi ea  inclusă  în aceeași cate-
gorie de migrație? Întrebările de acest gen însoțesc eforturile de definire a migrației, iar 
varietatea modurilor actuale de deplasare o complică. Deci, în prezent, nu există definiții 
unanim acceptate care să surprindă întreaga diversitate a fenomenului migrator, inclusiv 
a migrației internaționale. Există însă caracteristici în absența cărora o deplasare nu mai 
poate fi acceptată ca migrație, dar și caracteristici numeroase utilizate pentru a clasifica 
marea diversitate a deplasărilor ce pot fi incluse în categoria migrație.

Spre  deosebire  de  alte  fenomene  sociale,  în  cazul  migrației,  în  special  al  celei 
internaționale,  definițiilor  le  este  asociat  un  grad  ridicat  de  convenționalitate.  Stephen 
Castles constată că „nu este nimic obiectiv în definițiile migrației: ele sunt rezultatul po-
liticilor statelor  introduse ca răspuns la obiectivele politice și economice și  la atitudinile 
publice”7.

Elementul de bază în definirea unei deplasări ca migrație este traversarea unei granițe� 
În  cazul  în  care granița delimitează unități  administrative  din  interiorul  aceluiași  stat, 
deplasările sunt calificate drept migrație internă. În situația în care are loc trecerea unei 
frontiere între state este vorba despre migrație externă sau internațională. Criteriul re-
spectiv (traversarea unei granițe) este un element necesar, dar nu și suficient pentru defi-
nirea migrației. Vizita sau vacanța la țară ori în străinătate pot presupune traversarea unei 
granițe, dar nu și migrația. Distincția dintre migrație și non-migrație vine din capacitatea 
unei deplasări de a atrage după sine o schimbare a modului de trai al individului� Dacă o 
asemenea schimbare nu are loc, nu este vorba despre migrație.

În același  timp,  și distincția migrație  internă–migrație externă presupune nu doar 
distincția tipului de frontieră (internă/externă) pe care o traversează persoanele. Traversa-
rea unei granițe interne implică o mișcare în interiorul aceleiași societăți (ipotetic omoge-
nă din punct de vedere etnic, cultural, lingvistic etc.), în timp ce traversarea unei granițe 
externe presupune schimbarea unei colectivități din punct de vedere național. Totodată, 
în  zilele  noastre,  aceste  două  criterii  (omogenitatea  și  traversarea  frontierei)  deseori  nu 
păstrează  semnificaţia anterioară,  iar migrația  internă  și  cea  internațională nu mai pot 
fi la fel de clar distinse. Există situații de migrație internațională în care indivizii, ajun-
gând la punctele de destinație, sunt mai apropiați de caracteristicile populației din aceste 
localități decât de cele din aria de plecare.  În aceste cazuri, deși granița  traversată este 
una internațională, conținutul migrației este mai degrabă caracteristic migrației interne. 
În același timp, granițele statelor se pot schimba, transformând grupuri de persoane din 
migranți interni în migranți externi sau dând migrației interne un caracter internațional 
(de exemplu, în cazul destrămării Uniunii Sovietice). Migrația internă poate fi interpretată 
7  Castles Stephen. International migration at the beginning of the twenty-first century: Global trends and issues, International 

Social Science Journal, 52(3), 2000, p. 270. Preluat din: Sociologie. Coord. Lazăr Vlăsceanu, B. Polirom, 2010, p. 787.
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și ca o formă simplificată a migrației internaționale, iar în calitate de criteriu de distincție 
se iau tocmai metodele și instrumentele de control aplicate în timpul traversării frontierei.

Migrația se asociază și unei perioade de timp petrecute la locul de destinație. De re-
gulă, deplasările cu durate foarte scurte nu sunt delimitate drept migrație. Durata de 3 sau 
6 luni, în funcție de țară, poate fi considerată pragul minim convențional cel mai frecvent 
utilizat în definirea unei deplasări ca migrație.

Se aplică, uneori, drept criteriu și scopul deplasării. Din punctul de vedere al definirii 
migrației, el funcționează mai degrabă ca instrument de excludere a unor deplasări care 
nu sunt considerate migrație (de exemplu, deplasările pentru turism, pentru pelerinaj reli-
gios, pentru tratament medical etc.).

Definirea  migrației  depinde,  în  mare  măsură,  și  de  modul  în  care  fenomenul  este 
înregistrat și măsurat. Trebuie să fie suficient de clare criteriile de definire în baza cărora 
se poate identifica o deplasare ca migrație pentru a se ajunge la măsurări adecvate. Multe 
dintre definițiile migrației interne sau internaționale conțin un element clar identificabil al 
deplasării în funcție de care se face înregistrarea. De exemplu, în migrația internațională 
cele mai utilizate criterii sunt: naționalitatea (sau cetățenia), locul nașterii, timpul, respec-
tiv timpul legal petrecut în țara de destinație, scopul deplasării.

Pentru o definire cât mai completă și o măsurare cât mai exactă a acestui fenomen 
extrem de complex și variat, se impune și necesitatea delimitării unei tipologii a migrației.

2. tipurile migrației

Imensa masă de deplasări definite ca migrație, agregate în fluxuri, se manifestă prin-
tr-o diversitate de forme. Variaţia din ce în ce mai pronunțată a acestor forme de migrație 
este rezultatul influenței multiplilor factori de natură economică, socială, politică, cultu-
rală etc., cercetare mai aprofundată a acestui fenomen social impunând necesitatea unei 
clasificări a tipurilor migrației.

În prezent, din cauza caracterului dinamic al migrației  contemporane, nu se poa-
te spune că s-a conturat deja o taxonomie unică a migrației. Autorii propun mai multe 
abordări și criterii  în  tipologizarea migrației, de aici existența mai multor clasificări ale 
migrației. Unele mai simple, atunci când se utilizează un singur criteriu (de exemplu: du-
rata deplasării,  scopul deplasării,  legalitatea deplasării etc.), altele mai complexe,  la uti-
lizarea unor criterii multiple. De regulă, clasificările  simple, bazate pe un număr redus 
de criterii, sunt specifice scopurilor administrative. Clasificările complexe se utilizează în 
cercetare și sunt rezultatul unor analize sistematice ale proceselor migratorii. Deși criterii 
de clasificare a migrației apar tot mai multe  în  legătură cu schimbarea vieții sociale,  în 
prezent, s-a cristalizat o serie deja unanim acceptată.

Astfel, unul din principalele criterii utilizate în clasificarea migrației este tipul fron-
tierei pe care o traversează persoanele migrante (între unități administrative/regiuni ale 
aceluiași stat/între state). Potrivit acestuia, migrația poate fi internă și, respectiv, externă 
(internațională). Migrația internă, la rândul său, se clasifică în funcție de mediul punctului 
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de origine și al celui de destinație (rural, urban) sau în funcție de distanța dintre acestea. 
De regulă, migrația internă are loc dinspre localitățile rurale spre cele urbane și este legată 
de procesele de urbanizare. Totuși migrația poate avea și o direcție inversă, determinată 
de procese de ruralizare. Migrația internă poate fi și de tipul sat–sat sau oraș–oraș.

Un alt criteriu extrem de important în clasificarea migrației este și cel  legat de pe-
rioada de timp petrecută de către persoanele migrante  la  locul de destinație. Conform 
acestui criteriu, migrația poate fi temporară și definitivă. Migrația definitivă presupune 
deplasarea persoanelor însoțită și de schimbarea definitivă a rezidenței în țara pe care o 
aleg ca destinație. Migrația definitivă internațională se mai numește emigrație8 (imigrație). 
Emigrația și imigrația sunt moduri de a desemna migrația din perspectiva originii (a lo-
cului de plecare) sau a destinației (locului de sosire). Emigranții sunt cei care pleacă sau 
au plecat, imigranții sunt cei care vin sau au venit. Distincția între emigrație și imigrație 
devine  mai  greu  de  operat  în  migrația  contemporană  în  condițiile  mișcărilor  repetate: 
plecări urmate de reveniri în spațiul de origine, urmate, eventual, de noi plecări.

Una din controversatele problemele care apar în definirea persoanelor imigrante este 
cui i se acordă statutul de imigrant: celui care s-a născut peste hotare sau celui care are 
cetățenie străină. Trebuie menționat că orice persoană  imigrantă care a  trecut etapa de 
naturalizare, în mod automat, nu mai poate fi considerată drept persoană străină. Totuși 
aceasta va fi tratată oricând ca persoană născută peste hotare. Deseori, raportul dintre per-
soanele străine și cele care s-au naturalizat depinde de faptul cât de dificil poate fi obținută 
cetățenia. De exemplu, în 2005 în Suedia au obținut cetățenia doar 8% din persoanele stră-
ine, în Marea Britanie – 5% iar în Germania, țară în care procedura de obținere a cetățeniei 
este mult mai complicată – 2%9. Sunt situații în care în calitate de persoane străine sunt 
considerați toți reprezentanții minorităților naționale ceea ce este categoric incorect.

În ceea ce privește migrația temporară, aceasta este asociată cu o ședere limitată la 
destinație urmată de o revenire la locul de plecare sau de deplasare către o altă destinație. 
Migrația temporară poate fi de scurtă durată și de lungă durată. Migrația pe termen scurt 
presupune deplasări mai lungi de 3 luni, dar mai mici de un an de zile, în timp ce migrația 
de lungă durată include deplasările de peste un an. Nu există o limită superioară de timp 
pentru distingerea migrației de lungă durată de cea definitivă. Un criteriu convențional 
al transformării unui migrant de lungă durată în unul definitiv este obținerea cetățeniei 
țării de destinație. Dar și acest criteriu este unul relativ în situația în care o persoană poate 
deține concomitent mai multe cetățenii.

Migrația temporară mai poate fi regulată (sistematică) sau neregulată. O formă de 
manifestare a migrației temporare regulate este migrația circulatorie (pendulatorie) care 
presupune mai multe deplasări repetate între locul de origine și cel de destinație și este 
legată, în principal, de nevoia de muncă. Persoanele ale căror rezidență și loc de muncă se 
află în arii geografice diferite și fac zilnic naveta se înscriu în această categorie de migrație. 

8  În unele surse emigrația este definită și ca emigrație autorizată. (Profilul Migraţional Extins al Republicii Moldova, 2008–2013, 
Chișinău, 2014, p. 10).

9  Сталкер Питер. Международная миграция. М. Книжный клуб, 2015, p. 16.
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Dacă  naveta  presupune  și  o  traversare  a  frontierei  de  stat,  migrația  circulatorie  se  mai 
numește și migrație transfrontalieră (micul trafic de frontieră10).

Drept migrație temporară neregulată poate fi considerată cea ocazională, sezonieră, 
de tip „suveică” sau pe schimburi. Migrația sezonieră este tipul care se realizează într-o 
anumită perioadă a anului și depinde de condițiile climaterice. Migrația sezonieră  ține 
de deplasarea lucrătorilor sezonieri în anumite localități sau țări pentru anumite lucrări 
(de exemplu, culesul fructelor sau legumelor). Migrația de tip „suveică” a fost extrem de 
răspândită  în primii ani de  tranziție  la economia de piață  în  țările aflate  în  tranziție  și 
este legată primordial de micul comerț internațional pe care îl practicau unii locuitori ai 
acestor țări. Migrația pe schimburi include persoanele care activează în condiții climate-
rice extremale și se deplasează la locul de muncă, de regulă în altă localitate sau regiune, 
pentru o perioadă limitată (de exemplu, petroliștii în zonele nordice). În migrația ocazio-
nală sunt incluse deplasările în scop de afaceri sau în scopuri turistice (cu o durată nu mai 
scurtă de 3 luni). Deseori, deplasările ocazionale nu sunt introduse în categoria fenomenu-
lui migrație, cu toate că și acestea sunt dictate de anumite legități obiective și pot avea un 
impact puternic asupra dezvoltării economiei și societății.

În funcție de criteriul scopului deplasării, fluxurile migratorii pot fi divizate în tipuri 
extrem de variate, printre care:

• migrație economică (în scop de muncă, în scop de comerț sau de afaceri etc.);
• pentru studii;
• de reunificare a familiei;
• de recreare sau de odihnă;
• pelerinaj;
• pentru solicitare de azil politic;
• determinată de modul de viață (nomadism).
În general, criteriul în cauză este aplicat pentru a scoate în evidență migrația de mun-

că,  în prezent cel mai  răspândit  tip de migrație. Se discută  însă și despre alte  tipuri de 
migrație  care,  de  asemenea,  înregistrează  o  intensitate  destul  de  mare  –  pentru  studii, 
pentru reunificarea familiei etc.

Migrația în scop de muncă apare în urma deplasării din localitățile de origine în alte 
localități, regiuni sau țări în scopul de a-și găsi noi oportunități de angajare care ar permite 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai. În acest context, se pot distinge migrația in-
ternă și migrația internațională de muncă. Migrația internă de muncă se manifestă, pri-
mordial, prin plecarea populației active din mediul rural spre localitățile urbane pentru a 
găsi locuri de muncă mai atractive și mai bine remunerate, ceea ce, la rândul său, duce și la 
schimbarea profesiei, a stilului lor de viață. Migrația internă de muncă poate fi și de la sat 
la sat sau de la oraș la oraș, în situația în care această deplasare va contribui la schimbări 
esențiale în calitatea vieții, inclusiv calitatea vieții active de muncă a populației implicate 
în procesul migrației.

10  Prin „mic trafic de frontieră” se înţelege trecerea frecventă a frontierei comune a statelor semnatare de către rezidenți în zona 
de frontieră a statului unei părți și care intenționează să rămână în zona de frontieră a statului celeilalte pârți pentru o perioadă 
care să nu depășească trei luni de ședere neîntreruptă calculată de la data trecerii frontierei.
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În prezent, în condițiile intensificării proceselor de globalizare un tip tot mai impor-
tant al migrației în scop de muncă este migrația internațională de muncă, un element 
definitoriu al proceselor de globalizare. Datorită răspândirii acestui fenomen social și eco-
nomic pe întreg globul pământesc, precum și apariția diverselor fenomene caracteristice 
acestui tip de migrație, a apărut necesitatea cercetării migrației internaționale de muncă 
și  în  funcție de unele criterii suplimentare ca sex, vârstă, nivel de  instruire sau de cali-
ficare etc. Ca rezultat, în prezent apar tot mai multe cercetări și teorii axate pe migrația 
feminină, migrația tinerilor sau migrația persoanelor de calificare înaltă cunoscută și sub 
denumirea de brain drain („exod al creierelor / de inteligență”).

Răspândirea și amploarea migrației internaționale de muncă a determinat și necesi-
tatea reglementării acestui fenomen, pentru evitarea diverselor riscuri pe care el le poa-
te genera. Astăzi, există mai multe acte normative internaționale pe care țările lumii, în 
funcție de necesitate, le ratifică, dintre care principalele sunt:

• Convenția Națiunilor Unite privind protecția drepturilor lucrătorilor migranți și a 
familiilor lor (1990);

• Convenția nr� 97 a Organizației Internaționale a Muncii privind migrația în scop 
de angajare (ratificată prin Legea RM nr. 209-XVI din 29.07.2005);

• Convenția europeană cu privire la statutul juridic al lucrătorilor migrați (ratificată 
prin Legea RM nr. 20 din 10.02.2006) etc.

Alt criteriu de clasificare a tipurilor migrației este gradul de libertate a deciziei de a 
migra. Acesta servește pentru a scoate în evidență deciziile de migrare luate sub presiune 
(migrație forțată sau emigrație involuntară). În general, orice migrație este considerată 
liberă și este determinată de deciziile individuale luate de persoane pentru a migra. Toto-
dată, refugiații și solicitanții de azil sunt categorii atribuite migrației forțată.

Definiție 1.2. Ce reprezintă un solicitant de azil și un refugiat?
Solicitantul de azil este persoana care solicită protecția altui stat în situația în care 

îi este amenințată securitatea personală ori a familiei lui sau se confruntă cu forme evi-
dente de discriminare directă pe teritoriul propriului stat�

Refugiatul este persoana care a obținut recunoașterea dreptului de azil�

Apariția refugiaților și a solicitanților de azil este legată de consecințele marilor de-
plasări forțate ale populației de după cel de-al Doilea Război Mondial. Dreptul de a solicita 
azil este fundamental al indivizilor în societățile contemporane (Declarația universală a 
drepturilor omului11). La ora actuală, sunt aplicate mai multe acte normative de protecție a 
drepturilor persoanelor aflate în migrație forțată, printre care:

• Convenția privind statutul refugiaților din 1951 și Protocolul său din 1967;
• Convenția privind statutul apatrizilor din 1954;
• Convenția privind reducerea cazurilor de apatridie din 1961;
• Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare ra-

sială (ICERD) din 1965;
11  Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 de decem-

brie 1948, https://ro.wikipedia.org/wiki/Declaraţia_Universală_a_Drepturilor_Omului
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• Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (ICCPR) din 1966;
• Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (ICESCR) 

din 1966;
• Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 

din 1979;
• Convenția împotriva torturii și a altor tratamente crude, inumane sau degradante 

(CAT) din 1984;
• Convenția cu privire la Drepturile Copilului (CRC) din 1989;
• Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate 

și a Protocolul privind prevenirea, reprimarea, pedepsirea traficului de persoa-
ne, în special femei și copii, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva 
criminalității transnaționale organizate din 2000, și Protocolul împotriva traficu-
lui ilegal de migranți pe uscat, pe mare și calea aeriană, adițional la Convenția 
Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, din 15 decem-
brie 2000, UN Doc� A/55/383 (Anexa III, p� 62�), în vigoare de la 28 ianuarie 2004 
(Ratificat de 40 de state, din noiembrie 2003) etc�

Pentru a delimita migrația de revenire, se utilizează criteriul legăturii migrantului cu 
locul de sosire.

Definiție 1.3. Ce reprezintă migrația de revenire?
Migrația de revenire apare în situația în care are loc o întoarcere la locul de naștere 

al individului sau în statul a cărui cetățenie/naționalitate o deține�

Migrația de revenire poate îmbrăca și forma de repatriere care presupune reîntoar-
cerea benevolă a persoanelor și a urmașilor acestora în patrie în anumite condiții specifice 
definite în anumite acte normative internaționale (Convenția de la Geneva, 1949, și Proto-
coalele Adiționale etc.)12.

Repatrierea este însoțită și de procedura de readmisie care presupune acțiunea de accep-
tare de către stat a reintrării unui individ (național, al țărilor terțe sau apatrid). De exemplu, 
readmisia cetățenilor Republicii Moldova din statele Uniunii Europene este realizată în con-
formitate cu prevederile Acordului moldo-comunitar privind readmisia persoanelor aflate 
în situație de ședere ilegală, precum și a altor acorduri de readmisie cu țările de destinație ale 
migranților moldoveni, care au contribuit la eficientizarea activităților în domeniu13.

Conform  criteriului  legalității deplasării,  se  delimitează  migrația regulamenta-
ră  și migrația neregulamentară (ilegală, nedocumentată). Dacă deplasarea, șederea și, 
respectiv,  revenirea  se  realizează  cu  respectarea  tuturor  prevederilor  legale,  atunci  este 
vorba despre o migrație regulamentară. În situația în care cel puțin o reglementare este 

12  Conform Legii Republicii Moldova Nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, repatrierea este 
definită ca „reîntoarcere benevolă în patrie a persoanelor care s-au născut în Republica Moldova și a urmașilor acestora, în 
condițiile legii”.

13  În anul 2008 a intrat în vigoare Acordul între Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor 
aflate în situație de ședere ilegală și Acordul între Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberă-
rii vizelor. Din 2010 au intrat în vigoare prevederile Acordului de Readmisie cu Comunitatea Europeană privind readmisia 
cetățenilor din tarile terțe.
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încălcată, indiferent dacă aceasta a avut loc în mod intenționat sau nu, atunci migrația de-
vine nereglementată. O formă a migrației neregulamentare cu consecințe extrem de grave 
este traficul de ființe umane.

Criteriile menționate aici sunt numai câteva din cele mai frecvent aplicate. La necesi-
tate, pentru anumite cercetări mai aprofundate, pot fi utilizate și alte criterii și clasificări.

3. repere istoriCe ale proCeselor migratorii

Migrația populației a existat dintotdeauna în istoria umanității. Orice stat sau națiune 
în procesul său de  formare a  trecut prin experiența proceselor migratoare,  legate fie de 
acțiuni războinice de acaparare a teritoriilor, fie de colonizări, fie de căutarea unor pămân-
turi mai rodnice pentru trai.

Migrațiile au început din cele mai vechi timpuri, când primii Homo sapiens care au 
apărut în Africa de Est cu circa 200 de mii de ani în urmă au început să exploreze globul 
pământesc. Cu 85 de mii de ani în urmă aceștia au migrat spre coastele Orientului Mijlo-
ciu și apoi spre Asia, Indonezia și Australia. În Europa primii oameni au ajuns acum vreo 
40 de mii de ani. În acea perioadă, procesele migratorii erau determinate, în principal, de 
condițiile climaterice aspre și de lipsa de hrană.

Mai târziu, constituirea primelor formațiuni statale a moderat intensitatea proceselor 
migratorii care atunci se manifestau, primordial, prin cucerirea în război a noilor teritorii 
și prin consolidarea statelor antice. Acele migrații au fost determinate de atracția exercita-
tă de regiunile bogate asupra populațiilor mai sărace.

O  explozie  a  intensității  proceselor  migratorii,  cunoscută  și  ca  invaziile barbare,  a 
avut loc în Europa între secolele III–XI, în perioada tranziției de la Antichitatea târzie la 
Evul Mediu timpuriu și a constat dintr-o epocă de migrații masive ale unor populații de 
origine germanică, slavă sau asiatică. De menționat că migrațiile masive din această peri-
oadă au stat la baza formării popoarelor europene actuale.

Intensificarea  proceselor  migratoare  moderne  a  fost  determinată  de  dezvoltarea 
relațiilor economice de piață, care în primele etape (sec. XV–XVIII) au căpătat anumite 
trăsături specifice. Astfel, descoperirea „noilor pământuri” din America de Sud și Ameri-
ca de Nord a determinat o creștere puternică a nevoii de forță de muncă necesară pentru 
prelucrarea noilor teritorii. Ea, la rândul său, a dat un nou impuls migrației, nu neapărat 
benevolă, care era reprezentată de apariția sclaviei. Principalii beneficiari ai acestui feno-
men migrator au fost Statele Unite ale Americii și cele mai importante țări producătoare de 
cafea din America Latină (de exemplu Brazilia). Este epoca în care circa 20 de milioane de 
persoane14 provenite din Africa au fost vândute pe piețele de sclavi ale celor două Americi.

Mai târziu, revoluția industrială care, de asemenea, alimenta puternic creșterea cere-
rii de muncă, a dus la apariția unui fenomen migrator în interiorul statelor dezvoltate de la 

14  Manual pentru cursul de instruire în domeniul migrației Elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea Capacităților de In-
struire și Analiză în domeniul Migrației în Republica Moldova și Georgia (GOVAC)”, ICMPD, Centrul Internațional pentru 
Dezvoltarea Politicilor Migraţionale, aprilie 2013.
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sat către oraș, dar și extern, dintr-o țară în alta. Între anii 1815–1915, țările din Europa au 
„exportat” către cele două Americi și Australia aproximativ 60 de milioane de persoane. 
Numai în intervalul 1861–1920, statul american primește aproximativ 30 de milioane de 
imigranți15, în majoritate europeni16.

Consolidarea  economiilor  capitaliste  și,  prin  urmare,  apariția  teoriilor  economice 
care explicau funcționarea noilor economii, au adus cu sine impunerea principiului liberei 
circulații a capitalurilor, bunurilor și serviciilor. Iar deplasarea capitalurilor a determinat, 
inevitabil, și accentuarea migrației. Problema cu care s-au confruntat, și încă se mai con-
fruntă, economiile capitaliste este că nu toate aceste țări s-au dezvoltat linear și uniform. 
Diferența dintre nivelul de dezvoltare a statelor reprezintă o cauză majoră a intensificării 
proceselor care  se manifestă prin migrația populației dinspre  țările „sărace”  spre  țările 
„bogate” sau dinspre „nord” spre „sud”.

Au existat și alte cauze care au stat la baza intensificării migrației contemporane. Ast-
fel, principalii factori care au provocat intensificarea migrației în prima jumătate a secolu-
lui al XX-lea au fost Primul Război Mondial și cel de al Doilea Război Mondial, precum și 
consecințele lor (revoluții naționale, foamete, represalii, persecutări etc.). Această perioadă 
s-a caracterizat printr-un flux masiv de refugiați, în special, din Europa spre continentul 
american, precum și între statele europene.

După  cel  de  al  Doilea  Război  Mondial,  migrația  în  Europa  a  fost  condiționată  de 
necesitățile crescânde ale cererii de muncă din țările economic dezvoltate.

Specificul  fenomenului  migrator  din  ultimii  ani  este  determinat,  primordial,  de 
procesele de globalizare care, pe zi ce trece, capătă amploare. Migrația contemporană se 
transformă treptat dintr-un proces regional într-un fenomen global, devenind mai com-
plex și îmbrăcând forme tot mai variate. Iar factorul principal al intensificării proceselor 
migratorii rămâne a fi creșterea discrepanței dintre țările industrializate și cele subdezvol-
tate. Dacă în anul 1960 erau doar 30 de state în lume care au avut aproximativ o jumătate 
de milion de migrați, în anul 2010 numărul acestor țări s-a dublat, iar numărul migranților 
a trecut de 200 de milioane de oameni� Mai mult de jumătate dintre aceștia proveneau din 
țări mai puțin dezvoltate17.

În prezent, la nivel mondial migrația internațională a ajuns la peste 243 de milioane 
de persoane sau 3% din totalul populației mondiale (PNUD, 2015)18 și a devenit o trăsătură 
definitorie a economiei globale moderne, iar principalii factori care stau la baza extinderii 
acesteia sunt procesele de globalizare, progresul tehnic, noua ordine economică etc. Nu 
poate rămâne  în afara fluxurilor migratorii nicio  ţară: ele apar fie  în calitate de stat de 
origine, fie în calitate de stat de tranzit, fie ca stat de destinație finală, iar în unele cazuri – 
toate simultan.

15  Castles Stephen. The factors that make and unmake migration policies. In: Portes, Alejandro și DeWind, Josh (coord.), Rethin-
king migration: New theoretical and empirical perspectives. New York: Berghahn Books, 2007, p. 273.

16  Massey Douglas. The new immigration and ethnicity in the United States, Population and Development Review, 21(3), 631–
652, 1995, p. 634.

17  Pânzaru  Ciprian,  Teorii  ale  migrației.  www.cpanzaru.socio.uvt.ro/pluginfile.php?...folder%2Fcontent%2F0%2FTeorii%20
ale%20...

18  http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
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4. evoluția proCeselor migratorii în republiCa moldova

Pentru tânărul stat Republica Moldova migrația,  în special migrația internațională 
de muncă, este considerată un fenomen relativ recent care a luat amploare în ultimii 15 
ani. Cu toate că fenomenul migrației internaționale de muncă este considerat nou pentru 
Republica Moldova, această afirmație este corectă doar parțial. În perioada economiei so-
cialiste, Moldova, fiind o republică unională din cadrul Uniunii Sovietice, se caracteriza 
printr-o migrație internă de muncă destul de intensă. Nivelul înalt al migrației era explicat 
prin faptul că din cele 15 republici unionale republica noastră avea cea mai mare densitate 
a populației (circa 130 de oameni pe km pătrat) determinată de modelul demografic de re-
producere caracteristic acestei regiuni, iar structura economică era preponderent agrară. 
Prin consecință, republica se caracteriza printr-un exces de ofertă de muncă, care, deseori, 
era  absorbit  de  „marile  șantiere  ale  construcției  socialiste”,  prin  intermediul  serviciilor 
unionale de plasare în câmpul muncii. Multe din persoanele migrante se angajau în câm-
pul muncii în afara republicii, în special, în regiunile nordice ale fostei Uniuni Sovietice, 
cu scopul de a obține un salariu mai mare sau de a-și asigura o carieră profesională mai 
reușită.  Migrația  de  muncă  în  cadrul  Uniunii  Sovietice  era  condiționată  și  de  plecarea 
tinerilor  la studii sau pentru  îndeplinirea serviciul militar  în Armata Sovietică  în afara 
republicii, o parte rămâneau cu traiul și cu serviciul în locul unde și-au făcut studiile sau 
serviciul militar. Trebuie menționat faptul că, paralel cu plecarea populației băștinașe în 
alte regiuni ale Uniunii Sovietice, Moldova primea fluxuri masive de imigranți din alte 
regiuni ale Uniunii Sovietice, „specialiști” necesari pentru „industrializarea” republicii din 
acea perioadă.

Odată cu dezmembrarea URSS, migrația internă a devenit externă, modificându-și 
totodată intensitatea și motivele. Apariția frontierelor dintre republici nu a limitat fluxu-
rile migratorii ale lucrătorilor spre est. Din contra, ele au devenit mai intense, fiind deter-
minate în special de venituri mai mari și de oportunități mai bune de angajare în străină-
tate, ceea ce lipsea acasă. Dificultățile din primii ani de tranziție, provocările impuse de 
reformele de ordin administrativ, economic și social au impulsionat procesele migratorii, 
în special migrația economică.

În această perioadă s-a schimbat și tipul migrației. Din permanentă ea a devenit pre-
ponderent temporară (de lungă durată) sau sezonieră.

Cu toate că  în primii ani de tranziție Republica Moldova s-a confruntat cu un val 
pronunțat de emigrare definitivă (de regulă, cetățenii Republicii Moldova emigrau în Is-
rael, în Federația Rusă, în Ucraina, în Canada etc.), cea mai observată formă era migrația 
voluntară temporară, la baza căreia erau motivele economice.

Impulsionat de situația social-economică, fenomenul migrator a evoluat și în funcție 
de politicile migraționiste adoptate în diferite perioade. Astfel, în opinia experților în do-
meniu, evoluția fenomenului migrației din Republica Moldova poate fi divizată în patru 
etape, fiecare dintre acestea având caracteristicile sale19.

19  Profilul migraţional extins al Republicii Moldova 2007–2012. Chișinău: OIM, 2013, p. 46.
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Prima etapă (anii 1990–1994). Specificul acestei etape este determinat de unele as-
pecte ale politicii migraționiste caracteristice perioadei anterioare (când Republica Mol-
dova se afla în componența URSS). De menționat că la începutul perioadei respective peste 
560 de mii de moldoveni locuiau în republici ale fostei Uniuni Sovietice. După proclama-
rea  independenței au  ieșit  la  iveală un șir de probleme conexe migrației, printre care și 
protecția drepturilor moldovenilor care activau în fostele republici unionale, ceea ce a dus 
la încheierea unor acorduri bilaterale în domeniul migrației de muncă cu Federația Rusă 
(mai 1993), Ucraina (decembrie 1993), Belarus (mai 1994), precum și cu alte țări CSI20.

Înrăutățirea drastică a situației social-economice, disponibilizarea în masă a lucră-
torilor în urma proceselor de privatizare, de creștere a sărăciei etc. au întețit migrația care 
atunci se manifesta, în principal, sub forma ei economică comercială. Persoanele migrante 
plecau peste hotare (de regulă, în Turcia, Romania, Federația Rusă sau Polonia), unde vin-
deau mărfuri autohtone, iar cu banii obținuți procurau mărfuri din țara respectivă pe care 
le vindeau acasă la un preț mai mare. Astfel, în Republica Moldova a apărut așa-numita 
migrație de tip „suveică”. Pe parcurs, această formă de migrație economică s-a redus din 
intensitate și a dispărut, devenind neprofitabilă  în urma introducerii regimului de vize, 
fortificării  controlului  vamal,  echilibrării  prețurilor  în  țările  postcomuniste,  implicării 
active a businessului mare și mijlociu în operațiuni de import-export cu țările europene.

A doua etapă (1995–2000) se caracterizează prin întețirea proceselor migratorii, în 
special, a migrației de muncă. Către anul 1997 reformele social-economice promovate de 
guvern s-au soldat cu un început de recuperare economică. Însă, în pofida acestor rezulta-
te pozitive, în 1998 situația economică s-a agravat ca urmare a crizei financiare regionale 
și a defaultului din Federația Rusă, principalul partener comercial al Republicii Moldova, 
urmat de blocajul importului producției agricole și industriale moldovenești în Federația 
Rusă, precum și de prăbușirea monedei naționale și de creșterea inflației. Anii 1998–1999 
au fost marcați de o criză economică acută, care a determinat închiderea întreprinderi-
lor, pierderea locurilor de muncă, creșterea șomajului, intensificarea fenomenului sărăciei. 
Luate împreună, acestea au compromis funcționalitatea pieței muncii din țară. Drept re-
zultat, se dezvoltă migrația spontană de muncă, preponderent ilegală. Prosperă afacerile 
legate de migrația ilegală a persoanelor în alte țări, ia amploare traficul de ființe umane. 
Totodată,  încep  să  se  contureze  și  efectele  pozitive  ale  migrației  de  muncă.  Au  crescut 
intrările valutei străine în republică. S-a mărit și interesul față de acest fenomen atât din 
partea publicului larg, cât și a factorilor de decizie.

A treia etapă  (2001–2006) reprezintă  o  maturizare  a  măsurilor  adoptate  de  către 
Guvernul  Republicii  Moldova  în  ceea  ce  privește  reglementarea  fluxurilor  migrației  de 
muncă, protecția drepturilor persoanelor migrante, combaterea migrației ilegale, inclusiv 
a traficului de ființe umane etc. Astfel, în 2001 a fost creat Serviciul de Stat Migrațiune, 
care avea funcția de elaborare și promovare a unor politici migraționiste cât mai eficiente 
și echitabile. Acum migrația ilegală de muncă este la apogeu, fiind determinată, în primul 
rând, de dificultatea obținerii vizei în țările europene, de lipsa posibilității de a pleca la 
muncă  legal  în afara  țării, precum și de  impozitele mari ce urmau să fie plătite pentru 

20  Ibidem.
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obținerea legalizării șederii pe teritoriul țărilor de destinație. Au fost întreprinse multiple 
încercări de reglementare a fluxurilor migrației de muncă atât în Republica Moldova, cât și 
în statele europene. În această perioadă au fost inițiate dialoguri cu 19 țări, semnate acor-
duri bilaterale în domeniul migrației de muncă și deschise consulate ale principalelor state 
de destinație pentru migranții ilegali de muncă din Republica Moldova (Portugalia, Gre-
cia și Italia). Tot în acest răstimp ia amploare migrația sezonieră de muncă spre Federația 
Rusă și Ucraina (caracteristică preponderent bărbaților care lucrează în construcții) și spre 
Italia (caracteristică preponderent femeilor angajate în lucrările de menaj).

Etapa a patra (din mai 2006–până în prezent) se caracterizează printr-un activism 
sporit în promovarea politicilor legate de migrația internațională de muncă. După reor-
ganizarea Serviciului de Stat Migrațiune, au apărut mai multe instituții, printre care Ser-
viciul Migrație și Azil, Direcția de Combatere a Traficului de Ființe Umane, Secția Politici 
Migraționale din cadrul Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei și din cadrul 
Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă etc. care au preluat competențele 
acestuia.  Odată  cu  lansarea  cursului  spre  integrare  europeană  are  loc  o  cooperare  mai 
strânsă cu țările Uniunii Europene în domeniul problemelor legate de migrație. Republi-
ca Moldova depune eforturi esențiale privind reglementarea proceselor migraționiste, iar 
migrația ilegală de muncă este treptat atenuată. Principalele țări de destinație rămân a fi 
Rusia și Italia. Remitențele de peste hotare au atins proporții semnificative, cifrându-se la 
circa o treime din PIB în 2006 și rămânând la un nivel înalt până în prezent.

Boxa�1�1�Persoane�de�15�ani�și�peste,�declarate�plecate�la�lucru�peste�hotare,�pe�grupe�de�
vârstă,�țări�de�destinație,�în�anul�2015�(mii,�persoane)

Țara�de�
destinație Total

Grupe�de�vârstă
15–24�ani 25–34�ani 35–44�ani 45–54�ani 55–64�ani

Total 325,4 60,6 125,8 70,3 50,6 17,4
Grecia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Israel 9,2 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0
Italia 49,2 5,4 13,2 11,7 11,7 6,6
Portugalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
România 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rusia 206,2 41,1 85,5 43,6 28,5 7,6
Turcia 11,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0
Ucraina 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alte 38,7 9,9 16,1 7,8 3,7 0,0

Sursa: BNS, Ancheta forței de muncă

Cu  toate  că  volumul  proceselor  migratorii  din  Republica  Moldova  este  destul  de 
mare, nu se poate spune că ciclul migrator a atins faza de maturitate21. Comparativ cu alte 
21  Lucke Matthias, Toman Omar Mahmoud, Pinger Pia. Modele și tendinţe ale migraţiei și remitenţelor în Moldova. Sondajul 

CBS-AXA 2006. Chișinău: OIM, 2007, p. 17.
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țări cu experiență mai îndelungată în migrația de muncă, migrația din Republica Moldova 
are un nivel de maturitate relativ redus.

Maturitatea migrației se măsoară prin mai mulţi indicatori cantitativi și calitativi, 
printre care: gradul de reglementare a șederii în țara-gazdă, rata de reunificare a familiei, 
cunoașterea limbii din țara respectivă și nivelul de integrare/prosperitate în societatea-gazdă.

Definiție 1.4. Ce reprezintă maturitatea migrației?
Maturitatea ciclului migraționist oferă o imagine privind comportamentul migra-

tor actual și viitor al migranților, inclusiv intențiile posibile de revenire în țara lor de 
origine, tendinţa migranților de economisire, remitere sau investiție�

Astfel, studiul întreprins în 2013 de către IASCI-CIVIS asupra migrației din Repu-
blica Moldova a arătat că doar 67% din migranții de lungă durată își consideră statutul 
de  ședere  și  de  muncă  regularizat,  iar  reunificarea  familiei  printre  migranții  căsătoriți 
constituie doar 21% și este destul de redusă. Migranții moldoveni care au gospodării cas-
nice nu utilizează frecvent băncile din locul de migrație: doar 36% din gospodăriile cas-
nice ale migranților dețin un cont bancar în țara de migrație (predominant țările-gazdă 
din UE). Indiferent de nivelul de instruire și calificare, majoritatea se angajează la munci 
necalificate în țara lor de migrație, situație ce poate fi caracterizată ca „subangajare” sau 
„descalificare”, dovadă a gradului redus de integrare a migranților moldoveni în țările de 
destinație. Toate acestea confirmă nivelul scăzut de maturitate al ciclului de migrație din 
Republica Moldova22.

Boxa�1�2��Profilul�migrațional�al�Republicii�Moldova
411 000 de persoane sau 12,4% din populația totală sunt în migrație internațională pe 

termen lung. Dintre aceștia, 370 000 sunt lucrători migranți: 56% (sau 206 000) din lucrătorii 
migranți se află în Rusia, 22% (sau 81,000) în Italia, iar între 2% și 3% (sau de la 8 000 la 10 000) 
în fiecare din țările: Franța, Turcia și Portugalia. Aproximativ 18 400 de moldoveni se află la 
studii peste hotare, iar 18 700 persoane sunt în migrație în scopul reîntregirii familiei.

109  000  moldoveni  practică  migrația  sezonieră.  Aceștia  reprezintă  3,3%  din  totalul 
populației și se regăsesc în 7,7% din numărul total de gospodării din Moldova. 81% lucrează 
sezonier în Federația Rusă (sau 88 000 de persoane), 7% în Italia (sau 7 700 de persoane).

În 2013, numărul total al migranților moldoveni pe termen lung sau scurt care lucrau în 
Federația Rusă era estimat la circa 300 000.

44 000 de migranți internaționali sau 1,3% din totalul populației Republicii Moldova s-a 
întors în Moldova până în prezent (fapt care a implicat 3,2% gospodării din Moldova). 54,5% 
au revenit în perioada 2010–2013.

În 38,6% din gospodăriile din Moldova au fost una sau mai multe persoane care au prac-
ticat migrație internațională și/sau mobilitate geografică (mobilitate internă).

29,4%  din  gospodării  au  avut  un  membru,  mai  mulți  sau  toți  membrii  în  migrație 
internațională, fie pe termen lung, fie sezonier.

22  De Zwager Nicolaas, Sintov Ruslan. Studiu de piață: Inovație în migrația circulară – Migrație și dezvoltare în Moldova. Chiși-
nău, IASCI, 2014, p. 47.
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Migrația din Moldova este departe de a fi epuizată: 107 000 de persoane intenționează 
să plece peste hotare la muncă sezonieră sau pe termen lung. Acest fapt presupune o creștere 
potențială cu 22% a numărului de migranți externi.

Aproape 9% din case/apartamente sunt abandonate (nimeni nu locuiește acolo) – fie că 
toți locatarii sunt decedați (probabil), fie au abandonat pur și simplu casa pentru că nu doreau 
sau nu reușeau să o vândă. 2/3 din aceste proprietăți se află în mediul rural.

În decursul unor perioade ale anului populația rurală se poate diminua cu 28%.
Există o tendință clară de revenire în Moldova, fapt ce indică dezvoltarea unui proces de 

migrație circulară.
Cu cât migrantul este mai în vârstă, cu atât mai mare este probabilitatea ca el să revină 

cu traiul permanent în Moldova.
Sursa: Nicolaas de Zwager, Ruslan Sintov� Studiu de piață: Inovație în migrația circulară  – 
Migrație și dezvoltare în Moldova� Chișinău, IASCI, 2014�

5. faCtorii Care determină proCesele 
migratorii (faCtorii push and pull)

În prezent, migrația reprezintă un fenomen care îmbracă tot mai multe forme și pro-
duce diverse efecte cu impact puternic asupra societății. Factorii care duc la intensificarea 
și diversificarea fenomenului migrator devin tot mai variați, fiind determinați de schimbă-
rile politice, sociale, economice și tehnologice care se produc în ultimele decenii în lume. 
De aceea, o gestiune cât mai eficientă a migrației, orientată spre creșterea impactului ei 
pozitiv și atenuarea efectelor negative, impune scoaterea în evidență a factorilor care ge-
nerează  intensificarea  fenomenului migrator. Concepţiile cu ajutorul cărora se  încearcă 
explicarea multiplelor aspecte legate de fenomenul migrator se bazează pe teoria push and 
pull  („împingere” și „atragere”)  inițiată de savantul englez E. Ravenstein23  și dezvoltată 
în anii 1960 de către E. Lee24. Potrivit lor, întreaga multitudine de factorii care cauzează 
migrația pot fi divizați în aceste două categorii.

Factorii de împingere (tip factori de tip „push”) – țin, în principal, de țara de origine 
și îi motivează pe oameni de a migra (părăsirea unui loc). Presupun existenţa unor situații 
de care oamenii vor să scape: penurie de alimente, nivel de trai scăzut, sărăcie, lipsa unui 
loc  de  muncă,  extinderea  crizelor  economice,  dezastre  naturale,  accidente  tehnologice, 
crize politice, conflicte sociale, probleme etnice, terorism sau război etc.

Factorii de atragere (factori tip „pull”) – țin,  în principal, de țara de destinație și 
desemnează situațiile care îi atrag pe oameni să se stabilească într-un loc nou. Reprezintă 
acele  motive  pentru  migrare  pe  care  persoanele  migrante  le  consideră  dezirabile:  nivel 
de  trai  mai  înalt,  salarii  mai  ridicate,  posibilitate  de  a  găsi  un  loc  de  muncă  mai  bun, 

23  Ravenstein E. G. The laws of migration. In: Journal of the Royal Statistical Society, 1885, vol. 48. p. 167–227; 1889, vol. 52. p. 
241–305.

24  Lee E. A Theory of Migration. In: J. Jackson, Migration. Cambridge: Cambridge University Press, 1969, p. 282–297.
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perspectiva unei cariere profesionale, integrarea socială neproblematică, comunități de di-
asporă dezvoltate, siguranță personală, libertate etc.

Atât factorii de împingere, cât și cei de atragere sunt motivaţi prin speranţa oameni-
lor că, migrând în țările de destinație, ei vor trăi mai bine.

Boxa�nr��1�3��Factorii�„Push�and�pull”�după�Everett�S��Lee

Legile�lui�Lee�divizează�factorii�care�cauzează�migrația�
în�două�grupe:�de�împingere�și�de�atragere

Factori de împingere
•  Locuri insuficiente de muncă
•  Lipsa de oportunități economice
•  Condiții inadecvate de trai
•  Deșertificarea pământului
•  Foamete sau secetă
•  Hărțuire politică sau represalii
•  Sclavie sau munca forțată
•  Îngrijire medicală slabă
•  Pierderea averii
•  Dezastre naturale
•  Amenințări cu moartea
•  Dorința de a avea mai multă libertate 

politică sau religioasă
•  Poluarea mediului
•  Calitate scăzută a locuirii
•  Probleme legate de proprietate
•  Hărțuirea
•  Discriminarea
•  Șanse scăzute de măritiș
•  Război

Factori de atragere
•  Oportunități mai bune de angajare
•  Condiții mai bune de trai
•  Sentimentul de a avea o libertate poli-

tică sau religioasă mai mare
•  Distracții
•  Educație calitativă
•  Îngrijire medicală mai bună
•  Climă atractivă
•  Securitate
•  Reunificarea familiei
•  Industrie
•  Șanse mai bune de măritiș

Sursa: Everett S� Lee� A Theory of Migration� In: Demography, Vol� 3� No� 1, 1966, p� 47–57� 
https://en�wikipedia�org/wiki/Human_migration

Factorii de „împingere”, precum și cei de „atragere” care influențează decizia de mi-
grare și alegerea țării de destinație pot fi grupați în:

•  factorii�economici – în situația în care migrația are ca scop găsirea unui loc de 
muncă,  inițierea unei afaceri sau perspectiva unei cariere profesionale. Diferența dintre 
nivelul de trai, salariile și oportunitățile de angajare și dezvoltare a afacerilor motivează 
potențialii migranți să aleagă ţări de destinație cu standarde de viață mai înalte. Factorii 
economici, de regulă, sunt factori de „atragere”. Totodată, în situația în care țara de ori-
gine se confruntă cu o criză financiară profundă, cu un șomaj imens sau cu o penurie de 
alimente, factorii economici se pot transforma în factori de „împingere”.

•  factorii�demografici – sunt legați nemijlocit de dezechilibrul demografic cu care 
se  confruntă  atât  țările  de  origine,  cât  și  țările  de  destinație.  Dezechilibrul  demografic 
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poate apărea sub diverse  forme,  inclusiv ca surplus sau deficit de  forță de muncă drept 
consecință  a  modificării  sporului  natural  a  populației.  Un  excedent  de  forță  de  muncă 
determinat de creșterea accelerată a numărului populației  și, prin urmare, de  suprapo-
pularea țării de origine, generează subocuparea acesteia, deci creează stimulente pentru 
migrația forței de muncă. Excedentul sporit al creșterii populației se prezintă în calitate de 
factor de „împingere” pentru potențialii migranți. În același timp, îmbătrânirea populației 
cauzată de rata mică de reproducere, fenomen destul de răspândit în majoritatea statelor 
europene dezvoltate, sporește cererea pentru muncitorii străini și se prezintă în calitate de 
factor de „atragere” pentru migranți. În mare măsură, dezechilibrele demografice sunt de-
terminate de tranziția demografică contemporană care semnifică trecerea de la un model 
demografic de reproducere caracterizat prin numărul ridicat al nașterilor și al deceselor, 
la un model „modern” cu o rată scăzută a natalității, dar cu o creștere a speranței de viață.

•  factorii�sociali – provoacă migraţia în căutarea unei vieți mai calitative sau pen-
tru a fi alături de membrii familiei ori de prieteni. Pot fi menționate și aspectele legate de 
calitatea locuirii, perspectivele de a obține un nivel înalt de educație, toleranța populației 
autohtone față de persoanele străine și posibilitățile de integrare socială a persoanelor mi-
grante în țara de destinație, generozitatea sistemelor de securitate socială (decomodifica-
rea25) etc. Un factor important de „atracție” este și gradul de extindere a comunităților de 
migranți create în țările de destinație. Atunci când peste hotare există o rețea care ajută 
migrații să găsească oportunități de angajare, costurile migrației devin mult mai reduse.

•  factorii� de� natură� politică  –  apar  atunci  când  oamenii  încearcă  să  scape  de 
persecuție politică sau de zonele afectate de război. Aici pot fi menționate și conflictele 
(etnice, religioase, determinate de inegalitatea socială excesivă), lipsa libertăților sociale și 
politice ca o consecință a fenomenului discriminator bazat pe sex, rasă, etnie, religie etc. 
În același context, se înscriu nivelul înalt al corupției, instituțiile nefuncţionale, calitatea 
proastă a serviciilor sociale etc. care pot avea un impact mai puternic asupra fenomenului 
migrator decât intervențiile statului axate pe dezvoltarea economică. De regulă, acești fac-
tori sunt de „împingere”.

•  factorii�de�mediu – ţin de diversele dezastre naturale (inundații, cutremure de 
pământ, secete, poluarea mediului ambiant etc.). Aceștia sunt factori de „împingere” și se 
aplică la oamenii care fug din zonele unde le este afectată sănătatea și calitatea vieții.

Cu  toate  că  factorii  ce  stimulează  migrația  sunt  multipli,  este  unanim  acceptat  că 
principalele cauze ale fenomenului sunt totuși economice. De obicei, locurile natale sunt 
părăsite din motive economice, plecându-se în căutarea unor locuri de muncă mai bine plă-
tite sau, pur și simplu, pentru a scăpa de sărăcie. Oamenii migrează pentru a-și îmbunătăți 
condițiile de trai și de muncă, pentru a-și cultiva anumite abilități sau competențe necesa-
re unei cariere profesionale pe care nu le pot obține acasă sau pentru a se dezvolta. Factorii 
economici interacționează strâns și cu alți factori, astfel încât este foarte dificil a se scoate 
în evidență vreun factor aparte, fără a lua în considerare și înrâurirea altor factori asupra 
fenomenului migrator.

25  Decomodificarea descrie măsura în care persoanele și familiile lor pot menține un nivel de viață decent fără a participa pe piața 
muncii. (Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism (revised edition). Princeton NJ: Princeton University 
Press, 1997. 260 p.).
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6. teorii ale migrației

Cu toate că migrația există încă de la  începuturile omenirii,  teoretizarea acestui fe-
nomen a început odată cu constituirea și dezvoltarea societății industriale și a raporturi-
lor economice de piață care au declanșat intensificarea mobilității sociale, inclusiv a celei 
teritoriale.

Primele construcții teoretice axate pe cercetarea fenomenului migrator au apărut pe 
la sfârșitul secolului al XIX-lea (de exemplu, atunci Enst Georg Ravenstein a formulat pri-
mele „legi ale migrației”26) și sunt legate de marele val al migrației de la sfârșitul secolu-
lui al XIX-lea – începutul secolului XX). În același context, pot fi menționate și modelele 
gravitaționale sau modelele push–pull ale migrației care au apărut în aceeași perioadă.

Modelele gravitaționale ale migrației, ca o continuare logică a „legilor” formulate de 
către E. Ravenstein, apreciază amploarea migrației în funcție de distanța dintre cele două 
țări – de origine și de destinație, precum și după numărul populației de acolo. Totodată, 
modelele gravitaționale nu pot fi considerate o teorie în sine, ci mai degrabă „o colecție de 
regularități empirice”27 care reies din legile migrației formulate de E. Ravenstein.

Boxa�nr��1�4��Legile�migrației�forței�de�muncă�după�E��Ravenstein
1.  Majoritatea migranților se deplasează pe distanțe scurte;
2.  Cu cât un centru teritorial este mai mare, cu atât el este mai atractiv din punct de 

vedere al imigrației;
3.  Fiecărui flux migraționist  îi corespunde un contraflux (de contramigrație), care  îl 

compensează;
4.  Creșterea centrelor urbane mari datorează, în mare măsură, migrației populației și 

nu sporului natural;
5.  Volumul migrației crește odată cu dezvoltarea industriei, comerțului și transportului;
6.  Factorii determinanți în decizia de migrație sunt cei economici;
7.  Migrația are loc treptat, pas cu pas;
8.  Populația  urbană  este  mai  puțin  activă  din  punct  de  vedere  migraționist  decât 

populația rurală;
9.  Femeile migrează mai frecvent în interiorul țării, iar bărbații peste hotarele țării;
10.  Majoritatea migranților sunt persoane adulte, necăsătorite; familiile sunt mai puțin 

tentate să migreze;
11.  Majoritatea migranților din localitățile rurale se îndreaptă spre marile centre indus-

triale și comerciale.
Sursa: Ravenstein E� G� The laws of migration� Journal of the Royal Statistical Society� 1885, vol� 
48, p� 167–227; 1889, vol� 52, p� 241–305�

Modelele push–pull,  cu  toate  că  au  apărut  în  aceeași  perioadă,  au  fost  dezvolta-
te  cu  aproape  un  secol  mai  târziu28  și  abordează  migrația  ca  factor  de  echilibru  între 
26  Ravenstein E. G., The laws of migration, Journal of the Royal Statistical Society, 1889, 52(2), pp. 241–305.
27  Massey Douglas, Arango Joaquin, Hugo Graeme, Kouaouci Ali, Pellegrino Adela, Taylor Edward J. Worlds in motion. Under-

standing international migration at the end of the millennium. Oxford: Clarendon Press, 1998.
28  Lee E. S. A theory of migration. In: Demography, 3(1), 1966, 47–57.
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determinanții spațiali ai fenomenului. În prezent, cele două categorii de factori push–pull 
se folosesc în literatura de specialitate pentru a desemna orice tip de influență care impul-
sionează migrația fie în țara de destinație (de atragere), fie în țara de origine (de împingere).

Cu  toate că  teoretizarea migrației  s-a declanșat, așa cum am văzut,  la  sfârșitul  se-
colului al XIX-lea, totuși cele mai multe teorii ale migrației au apărut anume în a doua 
jumătate a secolului al XX-lea, fiind determinate de creșterea complexității fenomenului. 
Migrația contemporană, a perioadei postindustriale (a cărei constituire a demarat după cel 
de al Doilea Război Mondial29), diferă de migrația anterioară Primului Război Mondial. 
Tocmai din acest motiv, în perioada respectivă ea devine obiect de studiu pentru mai mul-
te științe socioumane – economia, sociologia, demografia, politologia etc. În general, unii 
autori susțin că elaborările anterioare, comparativ cu cele contemporane, au mai degrabă 
o valoare istorică30. De exemplu, Joaquin Arango afirmă: „Construcția teoriilor în acest 
domeniu este practic o problemă a secolului XX și, în special, a ultimei sale treimi. Cele 
mai multe contribuții anterioare anilor 1960 sunt astăzi numai de interes istoric, excep-
tând un număr de contribuții la vocabularul migrației și semnificația specială a câtorva 
remarcabili precursori”31.

În același context, Portes  scria  în 1997 că migrația este un  fenomen prea complex 
pentru a putea fi cuprins de o singură teorie32. Aceasta ar deveni, în condițiile în care ar 
încerca să încorporeze toate domeniile migrației, mult prea generală și abstractă pentru 
a-și mai servi adecvat scopul. În prezent, tot mai populare devin teoriile care abordează 
fenomenul migrator din punct de vedere unidisciplinar (economic, sociologic, demogra-
fic, politologic) sau interdisciplinar.

La ora actuală, printre  teoriile contemporane care se bucură de cea mai mare po-
pularitate și care au o pondere impunătoare în elaborarea politicilor migraționiste pot fi 
menționate: economia neoclasică, noua economie a migrației, piața forței de muncă seg-
mentate (duale), tradiția structural-istorică și sistemul mondial, abordările din perspectiva 
rețelelor de migranți, abordarea sistemică, cauzalitatea cumulativă, teorii ale asimilării, 
adaptării și integrării migranților etc. Aceste interpretări ale migrației sunt clasificate, în 
funcție de abordarea fenomenului,  în:  teorii economice, sociologice politologice, demo-
grafice etc.

Teoriile economice ale migrației, care sunt cele mai variate, văd în fenomenul migra-
tor unul din factorii principali ai dezvoltării. Migraţia, în special cea de muncă, s-a aflat 
în vizorul majorităţii doctrinelor economice existente de la fondarea științei economice.

Economia neoclasică reprezintă una dintre construcțiile teoretice majore în dome-
niul migrației  internaționale. Apărută  la  sfârșitul  secolului al XIX-lea,  teoria  subliniază 
rolul  factorilor  economici  în  explicarea  fenomenului  migrator  și  a  deciziei  de  migrare. 
Utilizată pentru început la analiza deplasărilor interne ale populației, economia neoclasică 
a devenit o construcție teoretică relevantă în domeniu în anii 1960–1970 din perspectiva 

29  Toffler Alvin. Al treilea val. Editura Tehnică, 1980.
30  Arango  Joaquin,  Explaining  migration:  A  criticai  view,  International  Social  Science  Journal,  165,  pp.  283–296;  Banca 

Mondială,  2009,  Migration  and  Development  Brief,  11,  2000.  http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/
Resources/334934-1110315015165/Migration And Development Briefll.pdf [accesat la 21.01.2010].

31  Constantinescu M. Teorii ale migrației internaționale. În: Sociologie românească, 2002, nr. 3–4, p. 93–114.
32  Sociologie. Coord. Lazăr Vlăsceanu, Polirom, 2010, p. 804.
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migrației internaționale, punând accent pe rolul factorilor economici în explicarea inten-
sificării fluxurilor de migrație (la nivel macro) și a deciziei de migrație (la nivel micro).

Autorii contemporani ai acestei teorii (O. Stark, M. P. Todaro, J. R. Harris) afirmă că 
migrația se declanșează ca urmare a dezechilibrelor dintre cererea și oferta de muncă din 
diverse arii geografice, exprimate prin diferența între nivelul salariilor sau al veniturilor. 
În ariile sărace în capital și bogate în forță de muncă, salariul este la un nivel mai scăzut 
în comparație cu țările pentru care situația este inversă (abundență de capital și deficit de 
forță de muncă). Surplusul de pe ambele piețe (forță de muncă în cazul uneia, capital în 
cazul celei de-a doua) se va deplasa către ariile de maximizare a profitului economic. În 
această logică, forța de muncă se va deplasa către țara bogată în capital și săracă în forță de 
muncă, pe când fluxul de capital se va deplasa, respectiv, dinspre țara bogată în capital, dar 
relativ săracă în forță de muncă. Acest flux va atrage după sine și mișcarea specialiștilor 
înalt calificați. Astfel, fluxurile de migrație devin un mecanism de echilibrare la nivel glo-
bal a deficiențelor de pe piețele interne și vor conduce la stabilirea salariului la un nivel mai 
scăzut decât cel anterior intensificării fenomenului migrator în țara dezvoltată, respectiv 
la creșterea salariului în țara săracă. În felul acesta, migrația reduce diferențele economice 
dintre țara de origine și țara de destinație.

Drept continuare logică a abordării neoclasice a migrației poate fi considerată și te-
oria capitalului uman. Apărută în a doua jumătate a secolului XX, datorită contribuției 
științifice a laureaților Premiului Nobel Th. Schultz și G. Becker, teoria capitalului uman se 
prezintă drept o abordare microeconomică a tuturor formelor de manifestare a migrației 
interne și internaționale în calitate de investiție în capitalul uman. Potrivit acestei teorii, 
migrația este explicată prin tendința fiecărui individ de a-și mări capacitățile de obținere a 
veniturilor pe parcursul vieții sale active, adică de a-și dezvolta capitalul uman. Decizia de 
migrație a unui individ ca factor de creștere a stocului de capital uman, reprezintă rezul-
tatul unui proces de analiză rațională și comparativă a costurilor și beneficiilor migrației. 
„Individul rațional” evaluează câștigurile migrației internaționale (câștigurile monetare, 
morale, sociale etc.) și le compară cu cele pe care le-ar obține dacă nu ar migra, luând în 
calcul costurile deplasării. Actul de migrație se va produce dacă rezultatul calculului este 
pozitiv. Deoarece migrația va genera un câștig doar după o anumită perioadă de  timp, 
migrația poate fi considerată o formă de investiție în capitalul uman. Totodată, pe lângă 
câștiguri monetare, migrația poate conduce și la obținerea de noi calificări profesionale, 
lingvistice etc., ceea ce, de asemenea, ține de domeniul investițiilor în capitalul uman.

La sfârșitul secolului XX o răspândire tot mai mare capătă noua economie a migrației. 
Pornind de la economia neoclasică și depășind o parte din limitele acesteia în explicarea 
manifestărilor contemporane ale fenomenului migrator, noua economie a migrației pare a 
fi una dintre abordările cele mai „specifice migrației contemporane”33. Extinderea numă-
rului de variabile care influențează migrația de muncă, accentuarea rolului pe care îl joacă 
familia sau comunitatea în formarea comportamentului migrator și identificarea unor noi 
legături între migrație (ca fenomen legat de piața muncii) și fenomenele asociate altor piețe 

33  Arango  Joaquin.  Explaining  migration:  A  criticai  view,  International  Social  Science  Journal,  165,  2000,  p.  283–296;  Ban-
ca  Mondială,  2009,  Migration  and  Development  Brief,  11,  http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resour-
ces/334934-1110315015165/MigrationAndDevelopmentBriefll.pdf, p. 2987.
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(diferite de cea a muncii) sunt trăsăturile distinctive de bază ale noii economii a migrației. 
Noua economie a migrației este legată de numele lui Oded Stark, principalul promotor al 
teoriei, care aduce câteva modificări majore față de abordarea din economia neoclasică. În 
cadrul noii perspective, decizia de migrație aparține familiei/gospodăriei, iar deplasarea 
individului face parte dintr-o strategie de minimizare a riscului legat de sursele de venit. 
Primind bani de la un membru migrant, o familie/gospodărie își diversifică propriile sur-
se de venit34. Migrația este legată de funcționarea imperfectă a instituțiilor care în țările 
dezvoltate minimizează riscurile legate de veniturile gospodăriei (asigurările private, piața 
de  credit  sau  programele  sociale  guvernamentale).  Conform  noii  economii  a  migrației, 
riscurile gospodăriilor sunt diminuate de fluxul continuu de bani obținuți prin trimiterea 
unuia dintre propriii membri la muncă în străinătate35.

În  noua  economie  a  migrației,  veniturile  gospodăriei  nu  sunt  considerate  doar  în 
termeni  absoluți  (ca  în  varianta  neoclasică),  ci  sunt  raportate  la  nivelul  comunității  de 
origine36. Nivelul veniturilor gospodăriei în cadrul unei comunități poate acționa și el ca 
stimulent pentru migrație. Cu cât gospodăriile se apropie de marginea de jos a distribuției 
în funcție de venituri, cu atât efectul migrator este mai puternic determinat de amplifica-
rea frustrării relative37.

Spre sfârșitului anilor ’70, teoria pieței forței de muncă segmentate (duale) propune 
un nou răspuns la întrebarea „De ce se migrează?” din perspectivă structurală, centrată 
exclusiv pe factori din țările de destinație. Reprezentantul cel mai cunoscut al curentului, 
Michael J. Piore, argumentează că migrația  internațională apare ca efect al creșterii ce-
rerii de muncă din economiile dezvoltate38. Elementul esențial al acestei teorii constă în 
existența unei piețe a forței de muncă duale în țara de destinație, care include un sector pri-
mar, cu locuri de muncă stabile, condiții de muncă favorabile, protecție socială generoasă și 
perspective ale carierei profesionale, și un sector secundar, cu locuri de muncă necalificate 
și instabile, condiții grele sau periculoase de muncă și slabe posibilități ale dezvoltării pro-
fesionale39. Muncitorii autohtoni evită angajarea în sectorul secundar din cauza statusului 
și prestigiului scăzut asociate slujbelor, iar atragerea lor în sectorul secundar prin creșterea 
salariilor nu este o soluție pentru angajatori. Rezultatul ar fi sporirea generală a salariilor, 
care ar  conduce  la  inflație. Dacă anterior  cererea de muncă  în  segmentul  secundar era 
satisfăcută prin atragerea forței de muncă feminine, a adolescenților și a populației din 
mediul rural, schimbările sociale și demografice actuale au redus substanțial potențialul 
de angajare al acestor categorii la locurile de muncă prost plătite, necalificate și instabile.

34  Stark Oded, Lucas Robert. Migration, remittances and the fâmily, Economic Development and Cultural Change, 36(3), 1988, 
p. 465–481. Preluat din: Sociologie. Coord. Lazăr Vlăsceanu. Polirom, 2010.

35  Massey Douglas. Why does immigration occur? A theoretical synthesis. In Hirschman, C., Kasinitz, P. și De Wind, J. (coord.), 
The handbook of internaţional migration: The American experience, New York: Russell Sage Foundation, 1999a, p. 36.

36  Stark Oded, Taylor Edward J. Relative deprivation and internaţional migration, Demography, 26(1), 1989, p. 11. Stark și Taylor, 
1989; Stark și Taylor, 1991. Preluat din: Sociologie. Coord. Lazăr Vlăsceanu. Polirom, 2010.

37  Stark Oded, Taylor Edward J., Relative deprivation and internaţional migration, Demography, 26(1), 1989, p. 11.
38  Piore Michael J. The shifting grounds of immigration. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 485, p. 

23–33. Preluat din: Sociologie. Coord. Lazăr Vlăsceanu. Polirom, 2010.
39  Piore Michael J. The dual labor market: Theory and implicatons. In: Gruskv. David B. (coord.), Social Stratification in Socio-

logical Perspective: Class, Race and Gender, Boulder, CO: Westview Press, [1994] 2001, p. 435. Preluat din: Sociologie. Coord. 
Lazăr Vlăsceanu. Polirom, 2010.
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Modificările  legate  de  poziția  femeilor  în  societățile  dezvoltate,  schimbările  din 
procesul educației, scăderea fertilității, urbanizarea accentuată – sunt factorii care au di-
minuat sursele de alimentare a segmentului secundar al pieței muncii. În acest context, 
imigranții devin o potențială forță de muncă care poate suplini cu succes reducerea ofertei 
interne pentru sectorul secundar, fără a atrage după sine consecințele negative ale inflației. 
Există mai multe motive ca  slujbele 3D40  să fie acceptabile  de către  lucrătorul migrant. 
Oricât de mici ar fi salariile în țara de destinație, ele oricum depășesc nivelul celor din țara 
de origine.

La începutul anilor ’80 dificultatea identificării celor două segmente a ridicat serioase 
semne de întrebare pentru teoria pieței muncii duale. Dezvoltarea comunităților etnice de 
imigranți și studiile care le-au fost dedicate au completat teoria în cauză prin identificarea 
unui al treilea segment al pieței muncii care se manifestă prin firmele de recrutare inițiate 
de către  imigranți41. Particularitatea acestei enclave constă  în combinația de caracteris-
tici specifice sectorului primar și secundar, „creând oportunități noi de mobilitate pentru 
imigranți” și permițând „utilizarea investiției lor anterioare în capital uman”42.

Cauzalitatea cumulativă este o teorie care interpretează migrația ca proces cumu-
lativ. La originea teoriei stau lucrările lui G. Myrdal asupra cauzalității dinamice/cumula-
tive, idee preluată și aplicată fenomenului migrației internaționale de către Douglas Mas-
sey43. Este vorba despre dezvoltarea și integrarea elementelor furnizate în special de teoria 
rețelelor de migrați și a capitalului social. Teoria propune o întoarcere la întrebarea „De ce 
se migrează?”. Prin natura ei, „cauzalitatea cumulativă”, susține că fiecare act de migrație 
dăunează contextului social existent în care deciziile viitoare de migrare sunt mult mai 
probabile”44. Opt factori cu acțiune la diferite niveluri stau la baza caracterului cumulativ 
al migrației internaționale. Se discută, în principal, modul în care se schimbă sub acțiunea 
migrației și induc deplasări migratorii ulterioare o serie de elemente, cum ar fi: distribuția 
veniturilor gospodăriilor la nivel de comunitate; distribuția pământului și modul de utili-
zare a acestuia în funcție de statusul proprietarului; cultura migrației; distribuția regiona-
lă a capitalului uman; etichetarea socială a muncii în țara de destinație; cărora li se adaugă 
rețelele de migrați și instituțiile migrației. Caracterul eterogen al cauzalității cumulative, 
ca abordare  teoretică, devine explicit după menționarea mecanismelor de autosusținere 
a  migrației.  Meritul  teoriei  constă  în  a  încorpora  toate  aceste  elemente  într-o  singură 
construcție, bazată pe principiul complementarității.

O altă teorie care are tangențe cu fenomenul migrator este teoria dependenței. Teoria 
dependenței, o teorie a dezvoltării, din anii ’60–70 ai secolului trecut, vede în dezvoltarea 
capitalistă contemporană instalarea unei ordini economice globale în care țările industri-
alizate reprezintă un centru care formează relații asimetrice, de dependență cu țările mai 

40  3D vine de la termenii dirty, dangerous, difficult ce caracterizează locurile de muncă din sectorul secundar.
41  Portes Alejandro, Wilson Kenneth, Immigrant enclaves: An analysis of  the  labor market experiences of Cubans  in Miami, 

American Journal of Sociology, 86(2), 295–319, 1980, p. 285. Preluat din: Sociologie. Coord. Lazăr Vlăsceanu. Polirom, 2010.
42  Idem, p. 315. Preluat din: Sociologie. Coord. Lazăr Vlăsceanu. Polirom, 2010.
43  Massey Douglas, Arango Joaquin, Hugo Graeme, Kouaouci Ali, Pellegrino Adela, Taylor Edward J. Worlds in motion. Under-

standing international migration at the end of the millennium. Oxford: Clarendon Press, 1998. Preluat din: Sociologie. Coord. 
Lazăr Vlăsceanu. Polirom, 2010.

44  Massey Douglas, Arango Joaquin, Hugo Graeme, Kouaouci Ali, Pellegrino Adela, Taylor Edward J. Theories of international 
migration: A review and appraisal, 1993. Preluat din: Sociologie. Coord. Lazăr Vlăsceanu. Polirom, 2010.
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puțin dezvoltate. Teoria dependenței nu ar fi o teorie a migrației dacă nu ar avea tangențe 
cu fenomenul brain drain. În acest context, migrația este văzută doar ca unul din mecanis-
mele care contribuie la consolidarea ordinii capitaliste.

În anii ’70–80, o altă contribuţie ce se axează pe ideea de ordine globală, enunțată an-
terior în cadrul teoriei dependenței, este teoria sistemului mondial. Fondatorii acesteia (S� 
Sassen, E� M� Petras, I� Wallerstein) consideră că sistemul mondial actual este fundamentat 
pe strânse tradiții istorice și, prin urmare, migrația de obicei are loc între fostele colonii 
și metropole. Ideea de bază de la care se pornește este cea a dominației țărilor din centrul 
dezvoltat al  lumii capitaliste, care  încearcă să-și consolideze perspectivele de dezvoltare 
prin penetrarea în țările mai puțin dezvoltate în căutare de materii prime, forță de muncă 
ieftină, noi piețe de desfacere45. Potrivit teoriei, principalul efect al migrației este apariția 
unei categorii de indivizi care migrează în căutarea unei vieți mai bune spre localitățile 
urbane sau spre țările industrializate. Factorii care conduc la apariția acestei categorii de 
persoane sunt multipli, printre care principalul este progresul tehnic care determină mo-
dernizarea agriculturii, are ca efect reducerea necesarului de forță de muncă și creează un 
surplus în mediul rural. Pe de altă parte, dezvoltarea industriei conduce la creșterea nece-
sarului de forță de muncă și, prin urmare, la creșterea probabilității de migrare.

Teoria rețelelor de migranți reprezintă una dintre cale mai actuale teorii ale migrației 
contemporane. Creșterea interesului pentru rețelele de migranți începe să se manifeste în 
anii ’60–70, în cadrul analizei efectelor migrației rural–urban la nivel individual. În cadrul 
migrației internaționale, interesul pentru rețelele de migranți se impune în ultimul sfert al 
secolului trecut, odată cu manifestarea și conștientizarea la nivelul cercetării științifice a 
modificărilor fenomenului migrației la scară globală.

Relațiile sociale și simbolice care se stabilesc în cadrul rețelelor de migranți le ofe-
ră  potențialilor  migranți  acces  la  informații,  sprijin  în  posibilitatea  de  intrare  în  țările 
de destinație, sprijin în găsirea unui loc de muncă și a unei locuințe, precum și mijloace 
de  trai pentru perioada  de după  sosire,  suport  emoțional  și  social. Orice  eveniment de 
migrație,  prin  includerea  unui  nou  individ  în  rețea,  crește  probabilitatea  de  apariție  în 
viitor a unui eveniment asemănător, lărgind cercul celor care au acces la resursele rețelei și 
multiplicându-le în același timp46.

Teoria rețelelor de migranți, în evoluția sa, tinde să inițieze noi direcții de analiză, ca 
abordarea instituționalistă sau teoria capitalului social.

Abordarea instituționalistă a migrației este încă în faza sa de început. Fiind o încer-
care de sistematizare și consolidare a altor teorii asupra migrației, abordarea instituțională 
se centrează pe studiul instituțiilor care apar și se dezvoltă în cadrul fluxurilor de migrație.

Instituțiile migrației sunt extrem de eterogene și includ, pe de o parte, agenți (indi-
vizi, firme, instituții ale statului care intervin în procesul migrator, indiferent de caracte-
rul legal sau ilegal al activității lor), care înlesnesc intrarea, transportul, găsirea unui loc 
de muncă sau a unei locuințe și facilitează obținerea actelor etc. în țara de destinație, iar 

45  Portes Alejandro.  Illegal  immigration and  the  internaţional  system: Lessons  from recent  legal mexican  immigrants  to  the 
United States, Social Problems, 26(4), pp. 425–437, 1979. Preluat din: Sociologie. Coord. Lazăr Vlăsceanu. Polirom, 2010.

46  Espinnosa Kristin, Massey Douglas. Undocumented migration and the quality and quantity of social capital. In: Pries L. (co-
ord.). Migration and Transnaţional Social Spaces, Londra: Ashgate Publishing Company, 1999, pp. 106–137.
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pe de altă parte, organizații voluntare, care asigură imigranților sprijin, militând pentru 
drepturile acestora sau furnizându-le ajutor material, juridic etc. Ideea centrală a abordării 
respective constă în posibilitatea instituționalizării fluxului migrator combinată cu exis-
tenţa rețelelor de migranți.

În 1987, într-o analiză a migrației mexicane în SUA, Douglas Massey și colegii săi, 
analizând rețelele de migranți, inițiază teoria capitalului social. Massey afirmă: „Contac-
tele personale cu prieteni, rude și paisanos le oferă migranților acces la slujbe, locuințe și 
asistență financiară în Statele Unite. Pe măsură ce rețeaua conexiunilor interpersonale este 
extinsă și elaborată, acest capital social este tot mai disponibil viitorilor migranți peste tot 
în comunitatea de origine, reducând progresiv costurile financiare și fizice ale migrației 
în SUA”47. Legăturile obișnuite de prietenie și de rudenie le oferă puține avantaje, în sau 
prin ele însele, persoanelor care încearcă să migreze internațional. Odată ce cineva dintr-o 
rețea personală a migrat, aceste legături se transformă într-o resursă care poate fi utilizată 
pentru a obține acces la angajare în străinătate și tot ceea ce această angajare aduce. Per-
spectiva accentuează efectele pozitive ale capitalului social. Ea este una dinamică, preo-
cupată de formarea capitalului social prin expansiunea rețelelor. Se poate afirma că teoria 
capitalului social abordează o temă veche (cea a rețelelor) într-o nouă perspectivă, benefi-
ciile sale anticipate reprezentând însă, mai degrabă, o sarcină pentru viitor.

Diversitatea enormă a teoriilor migrației apărute în ultimii ani a fost determinată de 
permanenta căutare și adaptare la noile realități ale fenomenului migrator din perioada 
tranziției la societatea postindustrială. Sfârșitul anilor ’70 și anii ’80 ai secolului trecut ar 
putea fi considerată perioada în care a avut loc regândirea suportului teoretic în domeniul 
migrației  internaționale,  datorită  provocărilor  pe  care  fenomenul  migrator  le  punea  în 
faţa specialiștilor în domeniu. Numărul crescând al migranților în spațiul internațional, 
dificultățile apărute în controlul acestui flux de migranți, diversificarea formelor de ma-
nifestare a migrației au sporit atenția acordată fenomenului la nivelul cercetării științifice. 
Iar  încercările de  îmbunătățire permanentă a aparatului conceptual  reprezintă caracte-
ristica de bază a suportului teoretic al migrației  internaționale de la începutul secolului 
XXI, care se prezintă, mai degrabă ca un „mozaic”48 decât ca o nouă paradigmă de abor-
dare sistematică a  fenomenului migrator. O abordare teoretică capabilă să cuprindă  in-
tegral complexitatea procesului, caracterul  lui dinamic, diversitatea factorilor de natură 
economică, socială, culturală și politică care intervin în apariția și desfășurarea migrației 
internaționale rămân încă un deziderat.

7. înregistrarea migrației

Ca fenomen complex și multidimensional, migrația este greu de măsurat. Dificultățile 
de măsurare rezidă,  în primul rând,  în definirea multiplelor  forme de manifestare a ei. 

47  Massey Douglas, Alarcon Rafael, Durand Jorge, Gonzalez Humberto. Retum to Aztlan: The social process of  international 
migration from Western Mexico, Berkley, Los Angeles : University of California Press, 1987, p. 170.

48  Arango Joaquin. Explaining migration: a critical view. In: International Social Science Journal, 165, 2000.
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Prin urmare, definiția reprezintă principalul instrument utilizat în procesul de înregistra-
re și măsurare a migrației. Deseori, definițiile administrative (producătoare de date) ajung 
să excludă categorii întregi ale migranților, în special ale celor nereglementați. Iar auto-
nomia statelor în adoptarea propriilor definiții și sisteme de indicatori ale migrației duce 
la situații în care un individ poate fi numit și înregistrat în calitate de migrant. Aceeași 
situație poate fi considerată migrație în unele țări, iar în altele nu. De aici vin multiple pro-
blemele legate de evaluarea migrației la nivel regional și global, precum și de comparația 
internațională a migrației.

Pentru evaluarea migrației, de regulă, se utilizează două categorii mari de date: date 
preluate din diverse anchete și date preluate din înregistrări administrative. Conținutul 
acestor date, în funcție de cele două surse (ancheta versus înregistrările administrative), 
poate fi substanțial diferit. Înregistrările administrative se fac într-o strictă conformitate 
cu definițiile migrației acceptate într-un anumit stat. În cazul anchetelor, dependența de 
definițiile naționale este mai redusă comparativ cu înregistrările administrative.

Înregistrările administrative ale migrației, diversitatea și calitatea lor se fac în funcție 
de  scopurile  urmărite  de  politicile  migraționiste  promovate  într-un  anumit  stat.  Dese-
ori, statele furnizează date despre migrație culese în scopuri administrative prin registrele 
populației.

Registrele de populație, una dintre cele mai cunoscute și mai utilizate surse, fixea-
ză  schimbările de domiciliu  la nivel de unități administrative. Valoroase  în  special din 
perspectiva migrației interne, registrele de populație reușesc, în unele cazuri, să cuprindă 
într-un mod destul de riguros și deplasările externe. De regulă, statele de destinație sunt 
adesea  furnizoarele unor statistici mai riguroase. Deci  la nivel de stat datele referitoare 
la emigrare sunt mai puțin riguroase decât cele legate de imigrare. Cele mai multe state 
(în special statele de destinație) înregistrează și furnizează, în mod constant, informații 
asupra intrărilor (în special al celor controlate prin sistemul de vize) și asupra permise-
lor acordate străinilor (permise de ședere, permise de muncă). Există o categorie de date 
direct legată de controlul migrației care sunt publicate periodic (numărul infracțiunilor 
legate de traversarea frontierei, numărul migranților cu status nereglementat descoperiți, 
numărul  expulzărilor,  numărul  victimelor  traficului  de  ființe  umane  etc.).  Modalitatea 
în care sunt înregistrate și raportate aceste date depinde de legislația statului respectiv, de 
capacitatea de punere în aplicare a legislației referitoare la străini. Informațiile din surse 
administrative  sunt  produse  în  funcție  de  obiectivele  instituțiilor  care  le  înregistrează, 
fiind adaptate scopurilor lor specifice.

În ceea ce privește anchetele, cele mai răspândite tipuri de anchete utilizate în evalu-
area migrației sunt recensămintele populației și cercetările prin sondaj.

Organizate cu regularitate, deși la intervale mari de timp (de regulă, la 10 ani), re-
censămintele  reprezintă una dintre sursele cele mai utilizate pentru estimarea volumu-
lui migrației. Principalul avantaj al recensămintelor constă în înregistrarea exhaustivă a 
populației aflate într-un anumit moment pe teritoriul unui stat. În studiul migrației, re-
censămintele furnizează informații stringent necesare, dar departe de a fi suficiente pentru 
analize aprofundate. Prin recensământ, de regulă, sunt înregistrate două variabile-cheie: 
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locul nașterii și naționalitatea/cetățenia. Totodată, în cazul migrației internaționale limi-
tele recensămintelor ca sursă de date sunt evidente. Deși,  teoretic, recensămintele culeg 
informații despre întreaga populație aflată la un moment dat pe teritoriul unui stat, există 
grupuri  de  migranți  greu  de  surprins  (de  exemplu,  migranții  cu  status  nereglementat). 
Formularul de recensământ nu lasă un spațiu mare întrebărilor specifice migrației. Datele 
produse de recensământ permit, în aceste condiții, în primul rând, estimări de volum și/
sau estimări comparative ale profilului populației migrante în raport cu totalul populației/
grupurilor relevante de populație. Perioada lungă dintre două recensăminte succesive re-
duce valoarea datelor în cazul proceselor extrem de dinamice ale migrației.

Sondajele reprezintă o altă sursă de date, extrem de valoroasă, pentru migrație. Spre 
deosebire  de  recensământ  și  de  sursele  de  date  administrative,  sondajele  sunt  frecvent 
utilizate pentru scoaterea  în evidență a  factorilor care conduc  la migrație, a  intensității 
migrației, precum și a vectorului migrației. Deseori, sondajele se utilizează și pentru eva-
luarea migrației potențiale, adică a numărului persoanelor care intenționează să migreze 
în cel mai apropiat timp.

Cercetările prin sondaj pot fi de mai multe feluri:
•  cercetări  naționale  organizate  de  instituțiile  statistice  (în  Republica  Moldova 

Biroul Național de Statistică  realizează din 1998,  sistematic, Ancheta Forței de 
Muncă, prin intermediul căreia sunt colectate datele necesare pentru evaluarea 
amplorii migrației internaționale de muncă);

•  cercetări organizate la inițiativa unor instituții de cercetare sau a reprezentanților 
societății civile (de regulă aceste cercetări sunt de o singură dată și au obiective 
destul de concrete);

•  cercetări  și  analize  comparative  utilizate  pentru  evaluarea  fenomenului  mi-
grator  la  nivel  internațional,  sunt  organizate  la  inițiativa  diverselor  organizații 
internaționale.

În acest context, trebuie făcută distincția dintre sondajele transversale (de o singu-
ră dată) și cele longitudinale. Sondajele longitudinale, care se bazează pe cercetarea unui 
eșantion stabil o perioadă îndelungată de timp prin chestionări repetate, sunt mai dificil 
de realizat, de aceea puține state le organizează cu regularitate (de exemplu, National Lon-
gitudinal Surveys organizat de Bureau of Labor Statistics în SUA, sau German Socio-Econo-
mic Panel (SOEP)49). Lipsa de interes pentru plecare este în general corelată cu un interes 
redus pentru implementarea acestui tip de sondaje în țările de origine. Și din statele de 
destinație, puține realizează sondaje tip panel (longitudinale) care conțin întrebări specifi-
ce asupra migrației (imigrației). Sondajele transversale, mai flexibile, se realizează frecvent 
și reprezintă o cercetare făcută într-un anumit moment dat pe un eșantion determinat, 
având un spectru mult mai mare de obiective de cercetare.

49  Sociologie. Coord. Lazăr Vlăsceanu. Polirom, 2010, p. 791.
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Boxa�nr��1�5��Măsurarea�migrației�în�Republica�Moldova
Amploarea extrem de mare a fenomenului migrației din Republica Moldova din ultimii 

ani a determinat atenția sporită a autorităților publice fată de măsurarea migrației. În acest 
context,  la  inițiativa Organizației  Internaționale pentru Migrație,  începând cu 2010,  se ela-
borează raportul analitic „Profilul Migrațional Extins” care urmărește scopul de a scoate în 
evidență principalele surse, precum și indicatorii utilizați în monitorizarea și analiza fenome-
nului migrator.

Potrivit raportului, unul din principalii furnizori de informații privind evoluția migrației 
internaționale este Biroul Național de Statistică (BNS), care estimează numărul celor plecați 
utilizând  datele  administrative,  prezentate  de  către  Ministerul  Tehnologiei  Informației  și 
Comunicațiilor  (MTIC)  (Întreprinderea  de  Stat  Centrul  Resurselor  Informaționale  de  Stat 
„Registru”),  precum  și  datele  cercetărilor  statistice  in  domeniu,  realizate  de  BNS  (Ancheta 
Forței de Muncă, Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice).

O altă sursă importantă de informații sunt datele Departamentului Poliției de Frontieră 
(DPF) privind înregistrarea traversărilor frontierei. Informația respectivă este prezentată con-
form datelor acumulate de la Punctele de trecere a Frontierei de Stat controlate de autoritățile 
oficiale ale Republicii Moldova.

În Sistemul Informațional Integrat Automatizat „Migrație și Azil” sunt prezentate datele 
privind  numărul  cetățenilor  Republicii  Moldova  care  se  află  peste  hotare,  estimat  de  către 
MTIC (ÎS CRIS „Registru”) în baza datelor colectate la frontieră de către DPF.

O estimare a numărului persoanelor care anual pleacă din Moldova, fluxul imigranților 
în țările de destinație, este prezentat în baza datelor EUROSTAT. Date respective nu reflectă 
numărul  total al persoanelor care anual emigrează din Moldova, acestea  includ  informația 
doar pentru 30 țări din Uniunea Europeană, dar și dintre acestea nu pentru toate țările sunt 
prezentate date anuale.

Există câteva surse de date în baza cărora poate fi estimat stocul cetățenilor moldoveni 
care locuiesc peste hotare, acestea fiind: stocul numărului total de cetățeni moldoveni, care au 
„emigrat autorizat”; numărul persoanelor care au traversat frontiera la ieșire și sunt înregistra-
te ca fiind plecate din țară de 1 an și mai mult; și numărul de cetățeni moldoveni care locuiesc 
peste hotare, prezentat de către țările gazdă și extras din baza de date EUROSTAT.

De menționat, că Recensământul este considerat una din cele mai sigure surse de date 
privind stocul emigranților. Cu toate că cel mai recent recensământ a fost realizat in Moldova 
în 2014 datele oficiale deocamdată nu au fost oficializate.

Analiza proceselor migratorii ale populației de proveniență străină în Republica Moldo-
va se face în baza datelor administrative ale Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei 
și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, rezultatele rapoartelor analitice co-
nexe domeniului analizat, cadrul normativ și strategic guvernamental, precum și datele sta-
tistice ale organismelor internaționale precum Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru 
Refugiați (ICNUR) și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM).

Pentru elaborarea politicilor ce țin de migrație în Republica Moldova a fost elaborată Ma-
tricea Indicatorilor al Profilului Migrațional Extins. Indicatorii respectivi permit de a descrie 
situația din diverse aspecte, de a evalua și a scoate in evidență efectele negative și pozitive, care 
și-au făcut apariția în societatea moldovenească in urma intensificării fluxurilor migratorii. 
astfel contribuind la Profilul Migrațional Extins al țării. Conform matricei Indicatorilor PME, 
au fost colectate date și a fost identificat un număr de indicatori din următoarele surse de date:
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Biroul Național de Statistică (BNS) – 64 indicatori;
Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC), ÎS „CRIS „REGISTRU” – 

47 indicatori;
Ministerul  Afacerilor  Interne  (MAI):  Biroul  Migrație  și  Azil  (BMA),  Centrul  pentru 

Combaterea Traficului de Persoane (CCTP) – în total 38 indicatori;
Departamentului Poliției de Frontieră (DPF) – 6 indicatori;
Ministerul  Muncii,  Protecției  Sociale  și  Familiei  (MMPSF):  Unitatea  Națională  de 

Coordonare  a  Sistemului  Național  de  Referire  pentru  asistență  și  protecție  a  victimelor  și 
potențialelor victime ale  traficului de persoane  (SNR), Agenția Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (ANOFM) – în total 5 indicatori;

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) – 6 indicatori; și
Ministerul Educației (MEd) – 5 indicatori.

Sursa: Profilul migrațional extins al Republicii Moldova� Chișinău, Organizația Internațională 
pentru Migrație (OIM), 2013�

Din cauza imposibilității de a măsura exact volumul și caracteristicile migrației, stu-
diul ei recurge frecvent la estimări, care se utilizează la evaluarea migrației circulatorii sau 
a celei nedocumentate de scurtă durată (de exemplu, a celei de tip „suveică”). Pentru reali-
zarea acestor estimări, se recurge la utilizarea unor date indirecte care pot avea o legătură 
directă cu migrația. De exemplu,  la evaluarea migrației circulatorii pot fi folosite datele 
întreprinderilor și organizațiilor în care activează persoanele migrante, datele instituțiilor 
de  învățământ unde  învață persoanele care  fac zilnic naveta pentru a veni  la studii  sau 
evidența biletelor de călătorie pentru o anumită destinație, datele de la frontieră ș.a.

Cele mai utilizate estimări de volum ale migrației se bazează pe metoda demografică 
de  evaluare  a  numărului  populației  prin  operarea  corecțiilor  diferenței  dintre  intrările 
(prin  nașteri  și  imigrație),  respectiv  ieșirile  (prin  decese  și  emigrație)  din  populația  de 
referință, într-un interval de timp. Cunoscând datele demografice mai puțin afectate de 
erori de înregistrare, se pot realiza calcule estimative asupra volumului migrației în inter-
valul de referință.

La  nivel  internațional,  statisticile  din  domeniul  migrației,  în  special  din  dome-
niul  migrației  internaționale,  constituie  o  „verigă  slabă”  în  domeniul  demografiei.  Din 
acest motiv, ele reprezintă subiectul unor eforturi sistematice de compatibilizare la nivel 
internațional. Organizația Națiunilor Unite (ONU) s-a implicat activ la elaborarea și im-
plementarea  unui  sistem  care  să  compatibilizeze  datele  despre  migrația  internațională. 
Și Uniunea Europeană a devenit unul dintre actorii principali la nivel internațional care 
depun eforturi de sincronizare a statisticilor migrației internaționale. Aceasta în contextul 
tentativei de elaborare a unei politici comune în domeniul migrației internaționale.

În  măsurarea  volumului  migrației  la  nivel  internațional,  există  o  serie  de  actori 
internaționali care colectează, stochează, analizează și furnizează date statistice privind 
migrația.  Cele  mai  importante  surse  de  statistică  în  domeniul  migrației  internaționale 
sunt:
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Boxa�nr�1�6��Statisticile�ONU�în�domeniul�populației�și�migrației:
Baza�de�date�recensământ�UNECE�(Comisia Economică a ONU pentru Europa) (http://

www.unece.org/stats/census/2000/Welcome.html);
Baza�de�date�privind�migrațiile�de�muncă�ILO�(Organizația Internațională a Muncii), 

(http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/info/ilm_dbase.htm);
Migrationinfo�(Bazele de date menținute de UNICEF în colaborare cu Universitatea din 

Houston) (http://www.migrantinfo.org/);
Direcția�ONU�pentru�Populație�(http://esa.un.org/migration/);
Direcția�Statistică�a�ONU�(http://unstats.un.org/unsd/default.htm);
Baza�de�date�UNHCR�(baza de date a solicitanților de azil, refugiaților și altor persoane 

aflate sub protecție) (http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html).
Baze�de�date�statistice�și�sisteme�informaționale�de�date�în�UE
Baza�de�date�Prominstat�(www.prominstat.eu);
EDACwowe�(European Data Center for Work and Welfare) (http://www.edacwowe.eu/);
Baza�de�date�Clandestino�(privind migranții ilegali în UE) (http://irregular-migration.

net//);
Baza�de�date�EUROSTAT�(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/);
EUDO�(European�Union�Democracy�Observatory�on�Citizenship)�(Observatorul Eu-

ropean al Cetățeniei) (http://eudocitizenship.eu/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=40&Itemid=16)
Sursa: Manual pentru cursul de instruire în domeniul migrației� Elaborat în cadrul proiec-
tului „Consolidarea Capacităților de Instruire și Analiză în domeniul Migrației în Republica 
Moldova și Georgia (GOVAC)”, ICMPD, Centrul International pentru Dezvoltarea Politicilor 
Migraționale, aprilie 2013�

8. indiCatorii de măsurare a migrației

Intensitatea, dar și alți parametri ai fenomenului migrator, sunt evaluate cu ajutorul 
unui set de indicatori: de nivel (absoluți și relativi), de structură (după criterii cum ar fi: 
sex, grupe de vârstă, repartizare teritorială, categorii social-ocupaționale etc.) și derivați 
(combină diferite criterii și caracteristici ale populației migrante).

Pentru evaluarea fenomenului migrator, în special în elaborarea setului de indicatori 
de măsurare a migrației, este extrem de important a face distincție între fluxurile și stocu-
rile de migranți, care, la rândul lor, determină indicatorii de „flux” și indicatori de „stoc” 
ai migrației.

Fluxurile – reprezintă numărul persoanelor care au traversat frontiera într-o anumi-
tă perioadă de timp (de regulă un an).

Stocurile – reprezintă numărul general al persoanelor migrante aflate într-un anumit 
stat (regiune) într-un anumit moment de timp.
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Este incontestabil că unul din cei mai des utilizați indicatori de analiză a intensității 
fenomenului migrator este rata brută de migrare, care se calculează prin raportarea vo-
lumului  migrației  (numărul  imigrărilor  și  numărul  emigrărilor)  la  numărul  mediu  al 
populației:

 Rata brută de migrare            (1.1)

unde: I – numărul imigranților pe un teritoriu determinat, timp de un an calendaristic;
E  –  numărul  emigranților  în  interiorul  unui  teritoriu  determinat,  timp  de  un  an 

calendaristic;
P – numărul mediu al populației dintr-un teritoriu determinat, pe parcursul unui an 

calendaristic;
Indicatorul în cauză măsoară intensitatea migrației la o mie de locuitori, pe parcursul 

unui an calendaristic, într-un anumit stat (regiune). Rata brută de migrare poate fi calcu-
lată și pentru perioade mai scurte de timp decât anul calendaristic (lunară, trimestrială, 
semestrială), ceea ce permite analiza intensității migrației în funcție de sezonalitate.

Un alt indicator, mult mai precis de analiză a intensității migrației, este Rata migrației 
nete, care se calculează prin raportarea sporului migrator la numărul mediu al populației:

 Rata migrației nete            (1.2)

Pentru  determinarea  intensității  plecărilor  din  țară  (regiune)  se  utilizează  rata de 
imigrare, iar pentru determinarea sosirilor se utilizează, respectiv, rata de emigrare.

Rata de imigrare permite analiza intensității imigrării prin raportarea numărului de 
sosiri (intrări) la numărul mediu al populației:

 Rata de imigrare   
       (1.3)

Rata de emigrare  se calculează  în mod analog ratei de  imigrare, măsurând inten-
sitatea emigrării prin raportarea masei emigranților (numărului de ieșiri sau plecări)  la 
numărul mediu al populației:

 Rata de imigrare          (1.4)

În afară de indicatorii menționați mai sus, în funcție de obiectivele cercetării pot fi 
utilizați și alți indicatori ca:

Indicele general al migrației potențiale  –  care  determină  ponderea  migranților 
potențiali  (persoanele  care  intenționează  să  migreze,  dar  încă  nu  au  plecat)  în  totalul 
populației sau a unei categorii social-demografice concrete a populației (determinată  în 
funcție de sex, grupă de vârstă, nivel de instruire naționalitate, statut profesional etc.);

Indicele mobilității teritoriale a populației –  calculat ca numărul deplasărilor pe 
parcursul întregii vieți a unui grup social-demografic concret sau a întregii populației50.

50  Воробьевa  О.  Д.,  Топилина  А.  В.  (coord.)  Миграция  населения:  теория  и  политика.  Москва:  Издательство 
«Экономическое образование», 2012.
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Indicele de atracție a migrației – care scoate în evidență tentația persoanelor de a 
migra în funcție de numărul populației în țara de origine, numărul populației în țara de 
destinație și distanța dintre aceste două țări.51

Unele tipuri ale migrației (de exemplu migrația de muncă sau migrația forțată) pot fi 
cercetate cu astfel de indicatori ca:

Rata� de� presiune� a� migrației� forțate  –  se  calculează  ca  raportul  dintre  numărul 
refugiaților și numărul mediu al populației unui stat sau a unei regiuni;

Rata�de�recunoaștere�a�migranților�în�calitate�de�refugiați – se calculează ca rapor-
tul dintre numărul migranților care au obținut statut de refugiat și numărul persoanelor 
care au solicitat azil politic sau statut de refugiat;

Structura�teritorială�a�refugiaților – ponderea numărului refugiaților din țările de 
origine în totalul refugiaților;

Structura�pe�vârste,�sex,�naționalitate,�nivel�de�instruire�etc��a�refugiaților – pon-
derea numărului refugiaților în funcție de grupă de vârstă, sex, naționalitate, nivel de in-
struire etc. în totalul refugiaților.

În prezent, indicatorii migrației devin tot mai numeroși, fiind determinați de creșterea 
complexității fenomenului migrator.

aCtivități praCtiCe

Întrebări de autoverificare

1.  Ce  înseamnă migrație  internațională? Care  sunt criteriile principale care deosebesc 
fenomenul migrației de alte forme de deplasare a oamenilor?

2.  Enumerați principalele tipuri și criterii de clasificare ale migrației. Care sunt cele mai 
importante forme de manifestare a migrației internaționale contemporane?

3.  Specificați trăsăturile distinctive ale migrației contemporane la nivel mondial compa-
rativ cu etapele anterioare.

4.  Analizați  etapele  principale  ale  proceselor  migratorii  din  Republica  Moldova.  Care 
sunt factorii de bază care au dus la intensificarea proceselor migratorii?

5.  Care sunt cele mai relevante tipuri de migrație și categorii de migranți în Republica 
Moldova? Ce indicatori determină cele mai importante forme de migrație?

6.  Analizați factorii care generează migrația din punctul de vedere al teoriei push and 
pull. Care sunt cei mai potriviți factori pentru analiza proceselor migratorii din Repu-
blica Moldova?

7.  Comparați  diversele  teorii  legate  de  apariția  și  dezvoltarea  migrației  internaționale. 
Cu care dintre acestea ați  lucra  în cazul analizei migrației din Republica Moldova? 
Argumentați-vă răspunsul.

51  Kammerhofer Christa. Libera circulaţie a lucrătorilor, http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheet/info/data/market/market/
article_7192_ro.htlm
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8.  Care sunt cele mai importante surse de date utilizate în monitorizarea migrației? Ce 
surse de date pentru monitorizarea migrației sunt utilizate în Republica Moldova?

9.  Care sunt principalii indicatori de monitorizare a migrației?
10.  În ce condiții s-ar putea considera că fenomenul migrator din Republica Moldova a 

atins faza de maturitate?

Sesiuni de brainstorming

1.  Se vor analiza cele mai importante fluxuri ale migrației actuale din Republica Moldova, 
utilizând criteriile de clasificare a tipurilor migrației menționate în capitol. Care sunt 
motivele pentru diferitele tipuri de migrație internațională din Republica Moldova?

2.  Se vor analiza factorii ce duc la intensificarea proceselor migratorii din Republica Mol-
dova, clasificându-le în factori de tip push și de tip pull.

3.  Se vor  identifica principalele  forme de manifestare a migrației neregulamentare  din 
Republica Moldova, precum și a riscurilor pe care acestea pot să le provoace. Formula-
rea principalelor soluții care permit combaterea migrației neregulamentare.

4.  Se va selecta cea mai potrivită teorie a migrației care ar explica procesele migratorii 
din Republica Moldova.
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Capitolul 2. migrație și dezvoltare

1�� Noțiunea�de�dezvoltare��Tipuri�de�dezvoltare
2�� Indicatori�de�măsurare�a�dezvoltării
3�� Legătura�dintre�migrație�și�dezvoltare�
4�� Implicațiile�dimensiunii�gender�în�relația�migrație–dezvoltare�
5�� Integrarea�migrației�în�politicile�și�strategiile�de�dezvoltare:�beneficii�și�provocări�

Cuvinte-cheie: dezvoltare, dezvoltare economica, dezvoltare socială, dezvoltare umană, co-
munitară, dezvoltare durabilă, indicele dezvoltării umane, integrarea migrației în strategiile de dez-
voltare, feminizarea migrației

1. noțiunea de dezvoltare. tipuri de dezvoltare

Existența unei  societăți  are  drept  finalitate  dezvoltarea  ei.  În  general,  termenul de 
dezvoltare poate fi atribuit oricărei mișcări evolutive a unui sistem, fie el sistem natural sau 
sistem social, economic, tehnologic etc.

Definiție 2.1. Ce reprezintă dezvoltarea?
Dezvoltarea reprezintă o formă revoluționară a mișcării, de trecere de la o stare 

calitativă veche la alta nouă prin salturi, prin întreruperea continuității procesului evo-
lutiv, prin transformarea cantității în calitate�52

În  aspect  sociouman  dezvoltarea  poate  fi  definită  și ca proces de îmbunătățire a 
calității vieții unui grup de persoane.  Această  definiție  este  mai  generală  comparativ 
cu altele, utilizate tradițional pentru dezvoltare, care pun accent pe creșterea economică 
(creșterea  produsului  intern  brut  (PIB)  sau  pe  creșterea  bunăstării  populației  (creșterea 
veniturilor persoanelor și familiilor). Reieșind din caracterul ei extrem de complex, dez-
voltarea poate fi de mai multe tipuri. Astfel, se pot distinge: dezvoltarea economica, dez-
voltarea socială, dezvoltarea personală, dezvoltarea regională, comunitară etc.

Definiție 2.2. Ce reprezintă dezvoltarea economică?
Dezvoltarea economica presupune un ansamblu de transformări cantitative, 

structurale și calitative, atât în economie, cât și în modul de gândire și comportamentul 
economic al oamenilor unei țări53�

52  Dicționarul explicativ al limbii române (DEX). https://dexonline.ro/
53  Economia politică. București: Editura Economică, 1995.
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Definiție 2.3. Ce reprezintă dezvoltarea socială?
Dezvoltarea socială se referă la orientarea întregii lumi, a unei țări, regiuni, 

comunității sau instituții spre realizarea unei stări dezirabile, pusă ca obiectiv de realizat 
printr-un proces planificat în timp, printr-un set de acțiuni conjugate54�

Prin accentul pus pe creșterea calității vieții ca finalitate a existenței unei societăți se 
ajunge la conceptul de dezvoltare umană.

Definiție 2.4. Ce reprezintă dezvoltarea umană?
Dezvoltarea umană reprezintă extinderea libertăților reale de care beneficia-

ză indivizii, ceea ce implică deplasarea atenției de la mijloacele ce permit extinderea 
libertăților, cum ar fi creșterea economică, creșterea veniturilor personale, progresele 
tehnologice sau modernizarea socială, spre scopuri care sunt libertățile� Îmbunătățirea 
oportunităților și libertăților, legate sau nu de venituri, include asigurarea unui acces cât 
mai extins la bunurile economice și la serviciile sociale calitative, a unei vulnerabilități 
reduse la riscuri, a creșterii participării politice55�

Conceptul  de  dezvoltare� umană� a  fost  lansat  în  1990  de  către  Mahbub  ul  Haq, 
Amartya Sen, Frances Stewart, Paul Streeten și alții și dezvoltat prin Rapoartele PNUD 
ale Dezvoltării Umane. Prin aceasta se substituie teoriile anterioare de dezvoltare bazate 
pe creștere economică, pe motiv că creșterea economică nu se transformă în mod automat 
într-o sursă de creștere a calității vieții oamenilor. Potrivit noului concept, creșterea PIB 
sau a veniturilor individuale poate fi importantă ca mijloc de extindere a libertăților oa-
menilor, la fel ca și industrializarea, progresul tehnologic sau modernizarea socială. Dar 
libertățile depind și de alți factori, cum ar fi aranjamentele sociale și economice (de exem-
plu, accesul la educație, servicii de sănătate și asistență socială, accesul la piața muncii), 
precum și drepturile politice și civile (de exemplu, libertatea de a participa la discuții și 
dezbateri publice).

Dezvoltarea umană necesită îndepărtarea surselor majore care duc la privațiuni de 
libertate, ca sărăcia și excluziunea socială, tirania, numărul redus de oportunități econo-
mice, privațiunea socială sistematică, neglijarea facilităților publice, precum și intoleranța 
sau supraimplicarea guvernelor represive.

Boxa�nr��2�1��Mahbub�Ul�Haq�despre�dezvoltare�umană
„Scopul de bază al dezvoltării constă  în extinderea capacității de alegere a oamenilor. 

În principiu, aceste opțiuni pot fi nelimitate  și  se pot  schimba  în  timp. Oamenii adesea  își 
apreciază realizările  lor nu numai prin creșterea veniturilor, dar și prin accesul mai bun la 
cunoaștere, la nutriție și servicii de sănătate, prin siguranța mijloacelor de existență și securi-
tatea împotriva criminalității și a violenței fizice, prin asigurarea libertății politice și culturale, 
precum și prin sentimentul de participare la viața comunității. Obiectivul de dezvoltare constă 

54  Zamfir Cătălin, Stoica Laura (coord.). O nouă provocare: Dezvoltarea socială. Iași: Polirom, 2006.
55  Amartia Sen. Development as freedom. București: Editura Economică, 2004, p. 19.
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în crearea unui mediu favorabil pentru oameni care să se bucure o perioadă mai îndelungată 
de o viață sănătoasă și creativă” (Mahbub Ul Haq, 1990).

În ciuda creșterilor fără precedent înregistrate de economiile țărilor dezvoltate,  lu-
mea contemporană neagă  libertățile  elementare ale unui număr  impunător de oameni, 
ca libertatea de a-și satisface foamea, de a atinge un nivel suficient de hrană, de a obține 
remedii pentru bolile  tratabile  sau oportunitatea de a avea  îmbrăcăminte  și  adăposturi 
adecvate, sau de a se bucura de apă curată, sau de facilități sanitare. În unele situații lipsa 
libertății se concretizează în lipsa serviciilor publice de calitate, precum cele de asistență 
socială, asistență medicală, de educație, sau a instituțiilor eficiente de menținere a ordinii 
publice și a păcii în zonă. În alte cazuri încălcarea libertății derivă direct din negarea de 
către regimurile autoritare a drepturilor politice și civile și din restricții  impuse asupra 
libertății de a participa la viața socială, politică și economică a comunității56.

Dezvoltarea  umană  poate  fi  văzută,  în  același  timp,  și  ca  proces,  și  ca  rezultat.  Ea 
reprezintă un proces în măsura în care prin intermediul acesteia se lărgesc opțiunile. Ca 
rezultat,  dezvoltarea  umană  presupune  urmările  provenite  din  posibilități  mai  largi  de 
alegere. De asemenea, dezvoltarea umană vizează două procese simultane – cel de formare 
și dezvoltare a capacităților oamenilor și cel de utilizare a capacităților dobândite în reali-
zarea alegerilor lor.

Dezvoltarea umană este un concept larg, cunoaște o evoluție permanentă și este le-
gat,  nemijlocit,  de  respectarea  drepturilor  fundamentale  ale  omului.  Dacă  dezvoltarea 
umană vizează extinderea posibilităților și libertăților de care beneficiază membrii unei 
comunități,  drepturile  omului  reprezintă  un  stimul  pentru  perfecționarea  continuă  a 
instituțiilor și a sistemelor sociale care facilitează sau asigură aceste posibilități și libertăți. 
Alte  domenii  de  alegere  cărora  oamenii,  de  asemenea,  le  atribuie  o  valoare  înaltă  sunt 
reprezentate de participarea la viața socială. Din punctul de vedere al dezvoltării umane, 
toate  acestea  sunt  necesare  pentru  asigurarea  productivității  și  creativității,  a  dezvoltă-
rii continue a capitalului uman existent, a sentimentului individului de apartenență la o 
comunitate.  În  ultimă  instanță,  dezvoltarea  umană  este  dezvoltarea oamenilor pentru 
oameni și prin oameni.

Deși conceptul de dezvoltare umană se extinde, practic, asupra tuturor domeniilor 
vieții umane, în analiza acestui proces trei sfere sunt considerate principale și integratoare 
ale celorlalte domenii ale vieții umane, și anume: durata vieții, nivelul de educație și acce-
sul la resursele economice necesare pentru un trai decent.

Dezvoltarea umană este legată și de securitatea umană. Timp îndelungat conceptul 
a fost interpretat doar ca securitate teritorială împotriva agresiunii din exterior, protecție 
a intereselor naționale în politica externă ori siguranță globală împotriva amenințării cu 
o catastrofă nucleară. Această noțiune se  referea mai degrabă  la  țări  și națiuni decât  la 
oameni. Preocuparea legitimă față de oamenii simpli, care aveau nevoie de securitate co-
tidiană, era neglijată. Or, pentru mulți dintre ei, securitatea simboliza protecția împotri-
va pericolelor de maladii,  foamete, șomaj, crimă, conflict social,  represiune politică și a 

56  Amartia Sen. Development as freedom. București: Editura Economică, 2004, p. 19.
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primejdiilor  legate de mediu. Securitatea umană vizează nu doar  securitatea  teritorială 
ori securitatea statelor ca națiuni. Aceasta cuprinde și securitatea oamenilor în viața lor 
de fiecare zi. Securitatea umană ar putea fi definită atât ca libertate a omului față de anu-
mite privațiuni, cât și ca o libertate de anumite frici percepute de el. Există, bineînțeles, o 
legătură între securitatea umană și dezvoltarea umană: acestea se consolidează reciproc. 
Progresul înregistrat în unul dintre aceste domenii sporește șansele de progres în celălalt, 
tot așa nereușita unuia va înmulți riscurile de eșec în celălalt.

Egalitatea genurilor este o altă fațetă a dezvoltării umane. Cadrul dezvoltării umane 
se bazează pe ferma convingere că orice strategie sau efort de dezvoltare, care neglijează 
jumătate din oameni, nu poate avea un caracter durabil. Acesta consideră că abilitățile 
femeilor se extind odată cu eliminarea  lacunelor  în ceea ce privește capacitățile, bazate 
pe aspectele de gen. Cadrul dezvoltării umane pledează în favoarea oportunităților egale 
pentru  femei  în  toate domeniile vieții – pe plan economic, social, cultural și politic. Se 
opune discriminării împotriva femeilor, încălcării drepturilor lor și pericolelor specifice 
lor – de exemplu, siguranța personală, violența în familie sau abuzul sexual.

Sărăcia și excluziunea socială văzute, respectiv, ca lipsa resurselor necesare pentru 
un trai decent și privarea indivizilor în realizarea drepturilor lor fundamentale, de ase-
menea, au tangențe cu conceptul de dezvoltare umană în sensul în care acestea limitează 
esențial șansele unei dezvoltări umane. Astfel, cercetările asupra sărăciei și a excluziunii 
sociale, precum și asupra modalităților de depășire a acestor flageluri sociale completează 
teoria dezvoltării umane.

Dezvoltarea umană are  legături destul de strânse și cu procesele migratorii. Abor-
darea  contemporană  a  dezvoltării  umane  a  influențat  simțitor  modul  de  percepție  a 
contribuției migranților la dezvoltare. Potrivit conceptului de dezvoltare umană, nu doar 
remitențele financiare, ci și cele sociale, precum rețelele și relațiile, aptitudinile profesiona-
le și cunoștințele, ideile și valorile înglobează potențialul de dezvoltare.

Paralel cu conceptul de dezvoltare umană o popularitate tot mai mare capătă și con-
ceptul de dezvoltare durabilă asociat dezvoltării umane. Conceptul desemnează totalita-
tea formelor și metodelor de dezvoltare socioeconomica al căror fundament îl reprezintă 
asigurarea echilibrului între sistemele socioeconomice și potențialul natural. Lansarea lui 
a avut  loc  în 1992  în cadrul conferinței Națiunilor�Unite�privind�Mediul�și�Dezvolta-
rea de la Rio�de�Janeiro,  în cadrul căreia s-a recunoscut oficial necesitatea de a integra 
dezvoltarea economica și protecția mediului în obiectivul de dezvoltare durabilă, precum 
și  dreptul  internațional  al  mediului  ca  mecanism  de  promovare  a  dezvoltării  durabile. 
Inițiativa lansării conceptului de dezvoltare durabilă aparține Comisiei Brundtland, care 
în 1987 a elaborat și publicat documentul „Viitorul nostru comun” (Raportul Brundtland), 
prin care s-au formulat principiile Declarației de la Rio. Potrivit acestui raport „dezvol-
tarea durabila este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 
compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi” 57.

57  https://ro.wikipedia.org/wiki/Dezvoltare_durabil%C4%83
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Definiție 2.5. Ce reprezintă dezvoltarea durabilă?
Conceptul de dezvoltare durabila presupune o asemenea dezvoltare care să fie 

compatibilă cu mediul natural și care să asigure satisfacerea trebuințelor de viața ale 
oamenilor în condițiile în care să nu fie afectate posibilitățile de viață ale generațiilor 
viitoare� Obiectivul general al dezvoltării durabile constă în găsirea unui echilibru între 
cele 4 sisteme ale existenței umane: economic, uman, ambiental și tehnologic, într-un 
proces dinamic de funcționare�

În prezent, conceptul de dezvoltare umană și cel de dezvoltare durabilă sunt privite în 
ansamblu, formând o nouă paradigmă a dezvoltării umane durabile care s-a concretizat 
în așa-numitele Obiective de Dezvoltare Durabilă  (ODD). Conceptul  în sine de Obiec-
tive de Dezvoltare Durabilă  a  luat naștere  la Conferința Organizației Națiunilor Unite 
privind dezvoltarea durabilă, Rio+20  în anul 2012, al cărei scop a  fost de a  formula un 
set de obiective universal aplicabile, care echilibrează cele trei dimensiuni ale dezvoltării 
durabile: de mediu, socială și economică. Ca atare, ODD substituie Obiectivele de Dezvol-
tare ale Mileniului (ODM), lansate de comun acord de către liderii a 189 de țări membre 
ale Organizației Națiunilor Unite, care în anul 2000 au adoptat Declarația Mileniului a 
Organizației Națiunilor Unite, angajându-se într-un nou parteneriat global pentru redu-
cerea sărăciei extreme și stabilind o serie de sarcini calitative.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt concretizate în Agenda de Dezvoltare Durabilă 
(Agenda 2030) adoptată la 25 septembrie 2015 la sediul Națiunilor unite din New-York. Agen-
da 2030 cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă care vor ghida politicile și finanțarea 
în următorii 15 ani, începând cu o promisiune istorică de a pune capăt sărăciei (boxa nr. 7).

Boxa�nr��2�2��Obiectivele�de�Dezvoltare�Durabilă

Obiectivul 1: Fără sărăcie
Obiectivul 2: Zero foame
Obiectivul 3: Sănătate și stare de bine
Obiectivul 4: Educație de calitate
Obiectivul 5: Egalitate de gen
Obiectivul 6: Apă curată și igienă
Obiectivul 7: Energie accesibilă și curată
Obiectivul 8:  Muncă decentă și creștere 

economică
Obiectivul 9:  Industrie, inovație și 

infrastructură

Obiectivul 10: Inegalități reduse
Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile
Obiectivul 12:  Consum și producție 

responsabile
Obiectivul 13: Acțiune asupra climei
Obiectivul 14: Viața sub apă
Obiectivul 15: Viața pe pământ
Obiectivul 16:  Pace, justiție și instituții 

puternice
Obiectivul 17: Parteneriate pentru obiective

Sursa: www�md�undp�org
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2. indiCatorii de măsurare a dezvoltării

Dezvoltarea  reprezintă  un  fenomen  social  complex  ce  include  diverse  aspecte  ale 
vieții umane. Este evident că evaluarea progresului din cadrul acestor procese nu poate 
să se bazeze doar pe un singur indicator. Însăși dezvoltarea devine tot mai complexă, iar 
măsurarea ei este tot mai dificilă odată cu diversificarea vieții contemporane. Găsirea unor 
indicatori atotcuprinzători care să măsoare nivelul sau ritmul de dezvoltare reprezintă o 
sarcină dificilă atât din punct de vedere teoretic, cât si din punct de vedere practic. Timp 
de mai multe decenii, principalul indicator al dezvoltării a fost Produsul Intern Brut pe 
cap de locuitor. Acest indicator, deși rămâne încă folosit pe larg, are deficiențe evidente, 
cauzate de natura sa unilaterală și îngustă atunci când încearcă să cuprindă întreaga gamă 
de aspecte ale dezvoltării. Sunt utilizați și alți indicatori, însă aceștia reflectă doar o fațetă, 
cea a dezvoltării economice:

•  Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor;
•  Nivelul de trai al populației (măsurat prin nivelul veniturilor, al consumului și 

accesului la servicii sociale);
•  Competitivitatea economiei;
•  Productivitatea muncii și alți indicatori ai eficienței economice;
•  Stocul de capital uman pe cap de locuitor;
•  Gradul de integrare al economiei naționale în sistemul mondial al economiei;
•  Nivelul perceput al corupției;
•  Locul economiei naționale în diverse clasamente mondiale (Libertatea economi-

că, Moody’s etc.);
•  Structura  pe  ramuri  a  economiei,  ponderea  sectorului  primar  în  economia 

națională;
•  Producția principalelor bunuri economice pe cap de locuitor etc.
Din  acest  considerent,  Națiunile  Unite,  Consiliul  Europei,  alte  organizații 

internaționale se află într-un proces permanent de elaborare a unor indicatori mai mult 
sau mai puțin complecși care ar fi în stare să facă față schimbărilor date. Odată cu lansarea 
conceptului de dezvoltare umană pe parcursul ultimelor decenii, sub egida Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a fost elaborat un set de indicatori sintetici, care per-
mit măsurarea progresului realizat de fiecare țară sau de anumite grupuri de țări în dome-
niile ce țin de dezvoltarea umană, și anume: nivelul de trai, educație, sănătate, egalitatea 
șanselor bărbaților și ale femeilor ș.a.

Principalul  indicator sintetic ce exprimă într-o forma numerică nivelul dezvoltării 
umane este  Indicele Dezvoltării Umane (IDU),  care  reflectă acest  fenomen social prin 
prisma a trei dimensiuni definitorii:

 - longevitatea – evaluată prin speranța de viață (LE) la naștere care este determina-
tă, în mare măsură, de sănătatea populației și reflectată de tipologia mortalității;

 - nivelul de educație (E) – calculat ca medie aritmetică dintre media numărului de 
ani de școală și durata preconizată de școlarizare;
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 - nivelul de trai – evaluat prin Venitul Național Brut (VNB) pe locuitor în valori 
reale, exprimat în dolari SUA la Paritatea Puterii de Cumpărare (PPC).

În prezent, Indicele Dezvoltării Umane se calculează ca o medie geometrică a Indi-
celui Educației (IVNB), Indicelui Speranței de Viață (ILE) și Indicelui Produsului Intern 
Brut (IVNB).

                   (2.1)

Cu ajutorul unor formule matematice, datele statistice ce caracterizează longevitatea, 
nivelul de educație și nivelul de trai sunt transformate într-o mărime numerica ce ia valori 
de la 0 până la 1. Valorii 0 îi corespunde cel mai jos, iar valorii 1 – cel mai înalt nivel de 
dezvoltare umana.

Fiind un indicator sintetic, Indicele Dezvoltării Umane prezintă în formă numerică 
un tablou generalizat al dezvoltării. La ora actuală, Indicele Dezvoltării Umane (IDU) este 
unul dintre indicatorii dezvoltării umane cel mai larg utilizați. Este folosit, în special, la 
nivel global pentru comparații internaționale și regionale.

Fiecare componentă a IDU se calculează prin formula:

    
          
          (2.2)

Unde:
Is – indicele specific;
Vreal – valoarea actuală a indicatorului;
Vmin – valoarea minimă a indicatorului;
Vmax – valoarea maximă a indicatorului.
Pentru Indicele Sănătății, care se calculează în baza Speranței de viață la naștere, va-

loarea maximă a indicatorului este de 85 de ani, pe când cea minimă, respectiv, 20 de ani. 
Speranța de viață la naștere pentru Republica Moldova în 2015 a fost de 71,5 de ani.

Pentru Indicele Educației valoarea maximă a mediei numărului de ani de școală este 
de 15 ani, iar valoarea maximă a duratei preconizate de școlarizare este de 18 ani. Pentru 
Republica Moldova acești indicatori au marcat în 2014 valoarea, respectiv, de 11,2 și 11,9 
ani.

Pentru Indicele Nivelului de trai se utilizează aceeași formulă în care se aplică loga-
ritmul natural al valorilor maxime, minime și actuale ale țării în cauză pentru Produsul 
Intern Brut pe cap de locuitor, real, exprimat în dolari SUA, la Paritatea Puterii de Cum-
părare. Valoarea maximă a PIB exprimată în dolari la Paritatea Puterii de Cumpărare este 
de 75 000, pe când valoarea minimă este, respectiv, de 100 de dolari58. Pentru Republica 
Moldova în 2014 acest indicator a fost de 5223 dolari SUA.

58  Technical notes. Calculating the human development indices, www.hdr.undp.org
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Boxa�nr��2�3�Evoluția�Indicelui�Dezvoltării�Umane�în�Republica�Moldova
Fiind un indicator sintetic, Indicele Dezvoltării Umane prezintă în formă numerica un 

tablou generalizat al dezvoltării. Indicele Dezvoltării Umane (IDU) este unul dintre indica-
torii  dezvoltării  umane  cel  mai  larg  utilizați.  Este  folosit,  în  special,  la  nivel  global  pentru 
comparații internaționale și regionale.

În prezent, nivelul Indicelui Dezvoltării Umane al Republicii Moldova constituie 0,693, 
clasând-o pe locul 107 din 188 de țări59. Comparativ cu țările vecine, nivelul dezvoltării umane 
al Republicii Moldova este considerat destul de jos (Ucraina ocupă locul 86, România, respec-
tiv, locul 52, iar Federația Rusă – locul 50) Trebuie menționat faptul că evoluția acestui indice 
din momentul declarării independenței nu a fost uniformă (graficul 1). Cu toate acestea, în 
ultimii ani IDU înregistrează creșteri continui, fapt ce demonstrează o revenire a societății 
moldovenești la o normalitate relativă.

graficul 1. evoluția indicelui dezvoltării umane

Sursa: Human Development Report 2015� Work for human development, www�hdr�undp�org

Pentru a scoate în evidență diferențele de gen în cadrul dezvoltării umane, a fost pro-
pus un nou indicator sintetic, numit Indicele Dezvoltării Raportat la Gen (IDRG). Ca si 
IDU, Indicele Dezvoltării Raportat la Gen măsoară dezvoltarea umană în trei dimensiuni 
majore – longevitate, nivel de educație și nivel de trai, însă valorile respective sunt ajusta-
te conform diferențelor gender în așa mod încât diferențele de dezvoltare a bărbaților și 
femeilor să fie percepute ca factor negativ. În procesul calculării IDRG, nivelul de trai este 
evaluat nu prin PIB pe locuitor, ci prin venituri salariale, exprimate în dolari SUA la PPC, 
dezagregate pe sexe. IDRG ia valori de la 0 până la 1. Valorii 0 îi corespunde cel mai jos 
nivel, iar valorii 1 – cel mai înalt nivel de dezvoltare umană.

O viziune de ansamblu despre locul și rolul femeilor în societate este dată de Indicele 
Participării Femeilor (IPF). Acesta reflectă participarea femeilor la viața sociala și econo-
mică prin prisma următoarelor dimensiuni-cheie:

 - nivelul de participare a femeilor la procesul de luare a deciziilor politice, evaluat 
prin ponderea femeilor membre în Parlament;

 - nivelul de participare a femeilor la procesul de luare a deciziilor și participarea la 
viața economică,  evaluat  prin  doi  indicatori:  proporția  femeilor  conducători  și 

59  Human Development Report 2015. Work for human development, www.hdr.undp.org
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funcționari superiori din administrația publică, din unitățile economico-sociale 
și proporția femeilor specialiști cu ocupații intelectuale și științifice;

- împuternicirile pe care le au femeile în controlul resurselor economice, evaluat prin 
ponderea câștigului salarial mediu al femeilor în cel al bărbaților, din activitățile neagricole.

IPF se calculează cu ajutorul unor formule matematice care se bazează pe ipoteza că 
într-o societate ideală nivelul de participare a femeilor la viața economica și socială este 
egal cu cel al bărbaților, iar diferențele în nivelul de participare trebuie percepute ca un 
factor negativ. Acest  indice  ia valori de  la 0 (femeile nu participă deloc  la viața socială) 
până la 1 (nivelul de participare al femeilor la viața socială este egal cu cel al bărbaților).

Un alt indicator al dezvoltării umane care se calculează din 1997 este indicele sărăciei 
umane. Indicele Sărăciei Umane (HPI-1) se concentrează asupra numărului de persoane 
aflate sub nivelurile unui anumit prag pentru fiecare dimensiune a dezvoltării umane – o 
viață lungă și sănătoasă, acces la educație, precum și un nivel de trai decent. Dincolo de 
privarea de venituri, HPI-1  reprezintă o alternativă multidimensională  indicelui  sărăci-
ei,  calculat  în  baza  pragului  sărăciei  de  1,25  dolari  pe  zi  la  PPC,  utilizat  în  comparații 
internaționale. Indicele sărăciei umane se calculează în baza următoarelor componente:

 - longevitatea – este reprezentată prin proporția persoanelor care nu se așteaptă să 
supraviețuiască vârstei de 40 de ani;

 - nivelul de educație – este evaluat prin ponderea populației adulte (15 ani și peste) 
analfabete;

 - nivelul de trai – este evaluat prin proporția persoanelor care nu au acces la o sursă 
sigură de apă potabilă și proporția copiilor sub vârsta de 5 ani, care sunt subpon-
derali pentru vârsta lor.

Pentru țările dezvoltate se calculează un alt Indicele al Sărăciei Umane (HP-2) care 
include în sine următoarele componente:

 - longevitatea – este reprezentată prin proporția persoanelor care nu se așteaptă să 
supraviețuiască vârstei de 60 de ani;

 - nivelul de educație – este evaluat prin ponderea populației adulte (15 ani și peste) 
analfabete din punct de vedere funcțional;

 - nivelul de trai – este evaluat prin proporția persoanelor care se află sub pragul 
sărăciei stabilit la 60% din venitul median pe adult-echivalent;

 - excluderea socială  –  măsurată prin  rata  șomajului  pe  termen  lung – 12  luni  și 
peste.

Atenția sporită asupra inegalităților sociale a dus la formularea unor noi indicatori ai 
dezvoltării umane care să ia în considerație și factorul inegalității sociale. Astfel, pe lângă 
indicatorii clasici ai dezvoltării umane elaborați încă în anii ’90 ai secolului XX, au fost 
elaborați alți trei indicatori care ajustează gradul de dezvoltare la inegalitatea existentă în 
țară. Aceștia  sunt:  Indicele Dezvoltării Umane ajustat la Inegalitate,  Indicele Inegalității 
Gender și Indicele Sărăciei Multidimensionale.

Indicele Dezvoltării Umane ajustat la Inegalitate  ia  în  calcul  modul  în  care  este 
distribuit progresul pentru cele  trei componente majore ale  IDU – educație,  sănătate și 
venituri,  luând  în calcul  și  gradul de  inegalitate  existent  în  societate. Noul  indice  ia  în 



Migrație și dezvoltare | 51

considerare  gradul  de  inegalitate  din  societate  după  venituri,  inegalitatea  în  accesul  la 
serviciile  de  sănătate  sau  acces  la  educație.  De  fapt,  IDU ajustat la Inegalitate  exprimă 
valoarea reală a dezvoltării umane,  în  timp ce  IDU standard relevă nivelul potențial al 
dezvoltării umane. Astfel, în condițiile lipsei inegalității (de exemplu, toți beneficiază de 
acces egal la educație, au același nivel de sănătate și au un venit egal), IDU standard este 
egal cu IDU ajustat la Inegalitate.

Boxa�nr��2�4�Indicele�Dezvoltării�Umane�ajustat�la�Inegalitate
Valoarea IDU ajustat la inegalitate este de 0,618 (2014), cu 10,8% mai mică decât valoarea 

IDU și plasează Republica Moldova cu 20 de poziții mai sus în clasamentul țărilor după acest 
indicator comparativ cu clasamentul în funcție de IDU. Inegalitatea din Republica Moldova 
este determinată nu doar de distribuția neproporțională a veniturilor, dar și de inegalitatea 
în sănătate (calculată în baza speranței de viață la naștere), precum și inegalitatea în educație. 
Astfel, dacă indicele veniturilor ajustat la inegalitate a înregistrat valoarea de 0,404, alte două 
componente ale IDU ajustate la inegalitate au atins valorile de 0,707 și, respectiv, de 0,665. Un 
asemenea nivel de inegalitate a dezvoltării este rezultatul modelului nonincluziv al dezvoltării 
economice înregistrat până în prezent, bazat pe consumul finanțat din remitențe, în timp ce 
oportunitățile economice interne rămân a fi limitate.
Sursa: Human Development Report 2015� Work for human development, www�hdr�undp�org

Un alt  indicator nou al dezvoltării umane care complementează  indicatorii mone-
tari ai sărăciei prin luarea în considerare a diverselor domenii de deprivare de care suferă 
oamenii este și Indicele Sărăciei Multidimensionale. Indicele identifică gradul de depri-
vare înregistrat la cei 10 indicatori, grupați în trei dimensiuni ale Indicelui de Dezvoltare 
Umană (sănătate, educație, nivel de trai) și scoate în evidență numărul populației care este 
săracă din punct de vedere multidimensional. Cei 10 indicatori care stau la baza calculării 
indicelui dat sunt: Obținerea unui nivel de studii, Frecventarea școlilor, Nutriție, Morta-
litatea infantilă, Electricitatea, Apă potabilă, Salubrizare, Carburanți pentru prepararea 
bucatelor, Calitatea locuinței, Active.

Indicele de Inegalitate Gender (IIG) măsoară inegalitățile în baza a trei componente 
definitorii:  (i)  sănătate  reproductivă,  măsurată  prin  rata  de  mortalitate  maternă  și  rata 
de natalitate la adolescenți; (ii) abilitare, măsurată prin ponderea fotoliilor în parlament 
deținute de femei și ponderea femeilor adulte de 25 de ani și peste cu studii cel puțin secun-
dare; (iii) statutul economic, măsurat prin participarea femeilor de 15 ani și peste pe piața 
muncii. IIG denotă costurile pentru dezvoltarea umană drept rezultat al inegalităților din-
tre femei și bărbați, atestate la cele trei dimensiuni.

Valoarea acestui indice pentru Republica Moldova a fost de 1,003, plasând Republica 
Moldova în prima grupă de țări după acest indice. Cu toate că situația Republicii Moldova 
la acest capitol nu este cea mai proastă, nu se poate afirma că problema inegalității de gen 
în Republica Moldova este depășită. Astfel, principalele surse ale inegalității gender conti-
nuă să persiste în oportunități economice mai limitate pentru femei în raport cu bărbații. 
Anumite  discrepanțe  se  conturează  și  la  capitolul  remunerarea  muncii.  Indicele  de  In-
egalitate Gender confirmă problemele de  inegalitate a  femeilor din Republica Moldova. 
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Astfel, Venitul Național Brut, calculat la paritatea puterii de cumpărare pentru 2011 (cele 
mai recente date disponibile), obținut de femei, constituie doar 77,7% din cel obținut de 
bărbați60. Acest fapt relevă implicarea mai modestă a femeilor în activitatea economică, 
fapt cauzat atât de anumite forme de discriminare a femeilor la locul de muncă, cât și de 
caracterul tradițional al societății moldovenești. (o analiză mai detaliată vezi în capitolele 
ce urmează).

3. legătura dintre migrație și dezvoltare

Cercetările empirice demonstrează că migrația poate fi un factor important al dez-
voltării, atât pentru migranți, cât și pentru gospodăriile lor. Una din cele mai cunoscute 
teorii (cea neoclasică) demonstrează această legătură, potrivit căreia, diferențele de dez-
voltare stimulează migrația, care, la rândul ei, contribuie la o nivelare relativă a ritmului 
de dezvoltare dintre țările de origine și cele de destinație. Din acest considerent, impactul 
de dezvoltare a migrației, la nivel agregat, comunitar sau național, tinde să fie mai tangibil 
pentru țara de origine decât pentru țara de destinație.

Analizând evoluția relației dintre migrație și dezvoltare, de Haas61 propune o perio-
dizare a interpretării relației migrație–dezvoltare. Dacă în anii 1960 se credea că migrația 
contribuie  la dezvoltare prin transfer de resurse de  la  țara de destinație  la cea de origi-
ne  (remitențe  financiare,  cunoștințe),  „modernizând”  astfel  regiunile  de  origine  ale 
migranților, în anii 1970 (după șocul petrolier din 1973) ea a fost acuzată că ar fi alimentat 
decalajele globale, prin transferul forței de muncă ieftine în regiunile dezvoltate, precum 
și  al  „exodului de creiere”,  iar  pe  parcursul  anilor  1980  și  1990  cercetările  empirice  au 
demonstrat că migrația nu este influențată doar de factorii economici, ci și de cei sociali 
legați de modul de viață. În 2006, Organizația Națiunilor Unite (ONU) dezbate în adunare 
generală legătura dintre migrație și dezvoltare și hotărăște inițierea unor întâlniri anuale 
pe această temă (Global Forum ori Migration and Development).62

În general, atunci când cetățenii unui stat decid în mod activ să migreze, venituri-
le lor tind să crească, iar oportunitățile se manifestă și în alte moduri (obținerea de noi 
competențe, asumarea de noi roluri sociale și responsabilități de către femeile migrante). 
Mai mult, decizia liberă și independentă de a migra poate fi considerată și aplicarea unui 
drept fundamental al omului – dreptul la libera circulație. Dreptul la libera circulație poate 
fi o oportunitate reală de extindere a libertăților și, prin urmare, de creștere a nivelului de 
dezvoltare umană.

Deși nu orice impact al migrației este pozitiv (de exemplu, mulți migranți ar putea 
avea probleme de integrare într-un nou mediu social sau tot mai frecvent apare problema 

60  Raportul Național al dezvoltării umane 2014. Cetățeni corporativi veritabili, obiectivele publice și private în serviciul dezvol-
tării umane, PNUD Moldova, 2014, www.md.undp.org

61  De Haas Hein. Remittances, migration and social development: A conceptual review of the literature, United Nations Research 
Institute for Social Development, Social policy and development paper no. 34, 2007, pp. 3–7; De Haas Hein. Migration and 
development: A theoretical perspective, International Migration Institute, Working paper no. 9, 2008.

62  Până acum au avut loc mai multe asemenea întâlniri: 2007, Belgia; 2008, Filipine; 2009, Grecia; 2010, Mexic.



Migrație și dezvoltare | 53

copiilor migranților lăsați acasă fără îngrijire), de regulă, migrația „voluntară” este bene-
fică pentru dezvoltarea migrantului atât în plan economic, cât și în plan social. Reveni-
rea  migranților  la  gospodăriile  cu  care  mențin  relații,  transferurile  efectuate  sistematic 
tind să îmbunătățească viața acestora și să mărească calitatea vieții și a migranților, și a 
membrilor  familiei  lor.  Aceste  transferuri  pot  avea  drept  consecință  venituri  mai  mari 
pentru gospodăriile de acasă, adică mai multe resurse pentru cheltuieli legate de sănătate, 
educație, locuință etc. Ele pot oferi gospodăriilor și alte tipuri de beneficii, cum ar fi noi 
idei și cunoștințe. Aceste transferuri sunt importante și din punctul de vedere al dreptu-
rilor omului, deoarece pot oferi resursele financiare și nonfinanciare necesare realizării 
drepturilor  fundamentale (accesul  la educație, asistență medicală etc.). Deși majoritatea 
„transferurilor” realizate de migranți către țările de origine au un caracter predominant 
privat, vizând persoane și gospodării, acestea au totuși implicații mai largi. De exemplu, 
remitențele trimise de către un migrant pot permite familiei să investească într-o locuință 
nouă, stimulând astfel ocuparea forței de muncă în sectorul construcțiilor în acea locali-
tate. De asemenea, o persoană care revine în țară după ce a studiat peste hotare aduce cu 
sine competențe de care va beneficia comunitatea în ansamblu.

Astfel, migrația internațională generează trei tipuri de transferuri, fiecare influențând 
dezvoltarea în moduri diferite. Cele trei tipuri de transferuri sunt denumite și cele 3T63.

Primul este transferul de persoane – migrația în sine (T1). Acesta include imigrarea, 
emigrarea și revenirea.

Al doilea tip este transferul de know-how și cunoștințe (T2). Pe măsură ce se depla-
sează, oamenii iau cu ei idei și cunoștințe, își formează noi competențe și idei în timp ce 
se află peste hotare. Acest „capital de cunoștințe” poate circula între țările de origine ale 
migranților și cele de destinație prin intermediul rețelelor sociale.

Al treilea tip este transferul de active financiare (T3), care poate lua diverse forme: 
salarii, economii, remitențe, precum și investiții.

Transferurile de tipul 2 și 3 pot să provină și de la cei care nu sunt migranți în sine, 
ci membri ai diasporei.

Efectele celor 3T pot fi atât pozitive, cât și negative. Astfel, în cazul transferurilor de 
tip T1, angajarea în străinătate poate reduce șomajul în țara de origine, contribuind totoda-
tă la acoperirea unui posibil deficit de forță de muncă în țara de destinație. Totodată, acest 
transfer duce la dezmembrarea familiei în țara de origine sau poate genera diverse conflic-
te cu caracter etnic sau național, precum și presiuni asupra sistemului de protecție socială 
și asupra infrastructurii din țările de destinație, din cauza creșterii numărului populației. 
În cazul  transferurilor de tip T2, migranții pot  transmite anumite atitudini și valori  în 
gospodăriile și comunitățile din țara de origine. Și acestea pot fi pozitive (în cazul culti-
vării unor tradiții noi axate pe protecția sănătății sau investiția în educație) sau negative 
(când aceste transferuri generează o scurgere de capital uman din țara de origine). În cazul 
transferurilor de tip T3, membrii familiilor migranților pot să-și îmbunătățească simțitor 
nivelul de trai. Totodată, afluxul de remitențe poate stimula inflația și spori inegalitățile 
dintre gospodăriile care beneficiază de remitențe și cele care nu beneficiază.

63  Integrarea migrației în strategiile de dezvoltare. Ghid pentru factori de decizie și specialiști. Chișinău: OIM, 2013.
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Transferurile  generate  de  migrația  internațională  pot  fi  interpretate  și  prin  inter-
mediul noțiunii de capital. Astfel, resursele și beneficiile cu care migrația internațională 
contribuie la dezvoltare sunt concretizate în capitalul uman, capitalul financiar, capitalul 
social și cel cultural.

figura 2.1. diferite capitaluri ale migranților pot fi exploatate prin aceeași acțiune de migrație și dezvoltare

Capitalul 
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migranților
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comunitățile 
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Capitalul financiar se manifestă prin remitențele lucrătorilor migranți de peste ho-
tare. În ultimul deceniu, acestui tip de capital i-a fost acordată o atenție sporită atât din 
partea autorităților din țările de origine, cât și de către organismele  internaționale care 
promovează ideea integrării migrației în strategiile de dezvoltare din țările de origine da-
torită volumului enorm al remitențelor primite de către țările în curs de dezvoltare (580 
mld. dolari SUA în 2014)64. Remitențele constituie fonduri private sau transferuri în natură 
efectuate de către migranți rudelor nonmigrante. Pe lângă costul, viteza, accesibilitatea și 
securitatea serviciilor de transfer, modul de transmitere a remitențelor este influențat și 
de nivelul de informare și cultură financiară a expeditorilor și destinatarilor. Remitențele 
reprezintă o sursă suplimentară de venituri pentru gospodării și permit creșterea nivelului 
de trai. Datorită faptului că remitențele stimulează consumul, pot avea efect multiplicator 
în economiile locale. Totodată, remitențele produc relații de dependență pentru membrii 
familiilor lucrătorilor migranți, inegalități între veniturile familiilor migranților și a fami-
liilor fără migranți.

Capitalul uman se manifestă prin aptitudinile profesionale și cunoștințele pe care 
migranții  le-au  obținut  muncind  în  străinătate.  În  același  context,  pot  fi  menționate  și 
abilitățile antreprenoriale sau încrederea în sine, calități extrem de necesare pentru dez-
voltarea personală într-o economie concurențială. Dar migrația internațională poate ge-
nera și un efect  invers. În situația  în care persoanele migrante au obținut calificările  în 
țara de origine, dar au plecat peste hotare, deoarece acasă nu s-au putut realiza, are loc o 
pierdere de capital uman prin intermediul fenomenului „exodului de creiere”. Pierderea de 
capital se manifestă și în situația în care o persoană înalt calificată plecând peste hotare 
prestează munci necalificate, luând contur fenomenul „irosirii de creiere”. Cu toate acestea, 
64  http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/overview
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este general recunoscut  faptul că beneficiile produse de cunoștințe  tind să fie  împărțite 
între țările de origine și de destinație. Astfel, migranții calificați, utilizându-și aptitudinile, 
vor încasa salarii mai mari în străinătate care se vor transforma în remitențe. Activând 
în străinătate, migranții calificați au posibilitate să capete noi aptitudini și cunoștințe pe 
care, ulterior le pot utiliza acasă. Cu alte cuvinte, are loc un transfer de inteligență, feno-
men care poartă denumirea de „atragere de inteligență” (brain gain).

Capitalul�social se manifestă în legăturile sociale între localitățile din țările de origi-
ne și cele de destinație pe care le formează și le mențin migranții. Anume capitalul social 
permite crearea rețelelor ce facilitează fluxul de informații, de aptitudini, resurse financia-
re, valori, idei etc. dintre țările de origine și cele de destinație. Capitalul social face legătura 
dintre migranți  și  asociațiile diasporei,  contribuie  la crearea  rețelelor profesionale  și de 
afaceri etc. Mulți consideră că aceste legături pot deveni mai slabe pe măsură ce migranții 
se integrează în mediile sociale în care s-au stabilit. Din contra, migranții tind să mențină 
aceste legături prin implicarea în diverse acțiuni de dezvoltare a lor (învestiții în capitalul 
social), văzând în ele un potențial beneficiu pe viitor.

Capitalul�cultural care se manifestă prin noile valori, idei, comportamente, stiluri 
de viață pe care migranții și le cultivă venind în țara de destinație. Astfel, calitatea vieții 
migranților va crește  simțitor prin dobândirea acestor noi valori  și comportamente  (de 
exemplu,  democrație,  echitate  etc.).  Transferul  de  capital  cultural  poate  avea  loc  prin 
contribuția migranților la consolidarea păcii și soluționarea conflictelor în țările de origi-
ne. Contribuțiile migranților depind de măsura în care aceștia își realizează drepturile și 
capacitățile lor de pe urma migrației. Ca atare, migrația reprezintă o formă de manifestare 
a libertății oamenilor care trebuie să profite la maxim în consecinţă. Totodată, migrația 
poate conduce și la scăderea bunăstării dacă decizia de a migra a fost luată în mod forțat 
(de exemplu, în cazul traficului de ființe umane).

4. impliCațiile dimensiunii gender în relația migrație–dezvoltare

Un aspect destul de important ce ține de legătura dintre migrație și dezvoltare este 
abordarea acestei  legături prin prisma dimensiunii de gen. Abordarea  gender  a  relației 
migrație–dezvoltare este relevantă, în primul rând, din cauza intensificării proceselor glo-
bale de feminizare a migrației de muncă. Într-adevăr, dacă până la mijlocul anilor 1980 
migrația era privită ca un  fenomen preponderent masculin,  în ultimii ani  se observă o 
creștere continuă a ponderii femeilor în totalul migranților, care pentru unele țări ajunge 
la 50% (în Republica Moldova ponderea  femeilor  în  totalul migranților constituie circa 
35%).

Anterior  se  considera  că  migrația  bărbaților  urmărește  primordial  scopuri  econo-
mice, adică asigurarea unui nivel de trai decent familiilor lor, pe când cea a femeilor ar 
urmări, mai degrabă, scopuri sociale (reîntregirea familiei, studii, scăpare de violența din 
familie etc.).
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În prezent, migrația feminină capătă un caracter economic tot mai pronunțat și con-
tribuie la creșterea bunăstării gospodăriilor sau la dezvoltarea comunităților din care fe-
meile fac parte. Feminizarea migrației internaționale de muncă este determinată de mai 
mulți factori, printre care: schimbarea conținutului muncii (reorientarea economiilor de 
la producție spre servicii), criza sistemelor de îngrijire, determinată de ieșirea în masă a 
femeilor pe piața muncii în țările de destinație, formarea așa-numitelor rețele globale de 
îngrijire etc. Toate acestea au condus la o creștere a cererii de munca a femeilor migrante 
și, respectiv, la o diviziune sexuală internațională a muncii.

Totodată, pentru dezvoltare, fenomenul migrator nu poate fi interpretat ca unul ne-
utru din perspectiva de gen.  Impactul migrației asupra  femeilor și bărbaților este altul. 
Experiența prin care trec bărbații și femeile în calitate de migranți diferă, iar majoritatea 
diferențelor se datorează rolurilor tradițional, comportamental și relațional atribuite fe-
meilor și bărbaților în țara de origine și  în țara de destinație. Aceste discrepanţe dintre 
experiența și problemele bărbaților și ale  femeilor  trebuie  integrate  în politicile din do-
meniul migrației și dezvoltării. Astfel,  în etapa de elaborare a politicilor și programelor 
de dezvoltare este important să se recunoască și să se ia în considerare contextul socio-
cultural al relațiilor de gen în țările de origine și în cele de destinație. Ceea ce va influența 
și determina abilitatea persoanelor de a beneficia de pe urma unor politici și programe, 
prin  maximizarea  impactului  pozitiv  al  migrației  și  diminuarea  consecințelor  negative 
ale acesteia. Fără o egalitate de gen, nu poate fi vorba despre dezvoltare. Cu alte cuvinte, 
egalitatea de gen trebuie să constituie obiectivul central pentru orice model al migrației ce 
aspiră spre dezvoltare.

Deși  experiențele  femeilor  și  bărbaților  migranți  sunt  diferite,  politicile  axate  pe 
migrație și dezvoltare nu le iau în considerare. De regulă, contribuția femeilor migrante 
pentru dezvoltare este, într-o măsură, oarecare ignorată. În timp ce migrația bărbaților 
este privită ca o oportunitate de dezvoltare economică și tinde să fie stimulată, migrația 
femeilor este privită ca o „problemă” socială care trebuie să fie încetinită și descurajată.

Pentru a optimiza câștigurile din migrație,  factorii de decizie  și cei care elaborea-
ză politici publice trebuie să conștientizeze, să înțeleagă corect și să abordeze diferențele 
dintre problemele și preocupările femeilor migrante în raport cu de problemele și preo-
cupările bărbaților migranți. Perspectiva egalității de gen și a abilitării femeilor migrante 
este esențială în promovarea politicilor legate de migrație și dezvoltare. Această condiție 
este reflectată atât în Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de 
femei (CEDAW) cât și în Convenția OIM privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranți și a membrilor familiilor lor. Cu toate că eforturi în acest domeniu s-au făcut mul-
te, progresul continuă să fie lent. Relațiile gender influențează procesul de luare a deciziilor 
în ceea ce privește cine dintre membrii familiei va migra, cât de mulți bani vor fi trimiși 
acasă, modul în care vor fi utilizate remitențele, precum și posibilitățile de economisire și 
de investiție a remitențelor.
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5. integrarea migrației în politiCile și strategiile 
de dezvoltare: benefiCii și provoCări

Migrația  poate  avea  atât  o  influenţă  pozitivă,  cât  și  una  negativă  asupra  dezvoltă-
rii. Spre exemplu, migranții pot face remitențe pentru menținerea unui nivel de trai de-
cent rudelor lor sau pot să se mobilizeze în mod individual ori colectiv, prin intermediul 
asociațiilor de diaspora în campaniile de dezvoltare comunitară din localitățile în care ei 
trăiesc. Migranții pot acționa din considerente altruiste sau  în baza  interesului propriu 
în diverse proiecte de dezvoltare a infrastructurii sociale sau a serviciilor publice. Aceste 
variate forme de participare indică necesitatea identificării și adoptării măsurilor de încu-
rajare a implicării migranților în strategiile de dezvoltare. Ceea ce presupune promovarea 
integrării socioeconomice și politico-civile a migranților în societățile de destinație și în 
cele de origine. Migranții și asociațiile lor, autoritățile locale, societatea civilă, ONG-urile, 
sectorul privat, mediul academic devin actori-cheie în cooperarea pentru dezvoltare.

În mod evident, în atenuarea efectelor negative ale migrației și stimularea celor po-
zitive, precum și în implicarea migranților în strategiile de dezvoltare, un rol important 
îl joacă intervenția statului, care trebuie să fie sistematică și cuprinzătoare, să presupună 
integrarea tuturor aspectelor legate de procesul migrator în strategiile naționale de dezvol-
tare. Astfel se va produce transpunerea obiectivelor globale ale dezvoltării (de ex� Obiecti-
vele de Dezvoltare Durabilă) în strategii naționale care să răspundă nevoilor și contextului 
unei anumite țări.

Definiție 2.6. Ce reprezintă integrarea migrației în strategiile de dezvoltare?
Integrarea migrației în strategiile de dezvoltare poate fi definită drept un proces de 

evaluare a efectelor migrației asupra unor acțiuni (sau obiective) planificate într-o strate-
gie de dezvoltare și reducere a sărăciei� Aceasta presupune integrarea preocupărilor lega-
te de migrație și dezvoltare în cadrul legal, în politicile publice de toate nivelurile (local, 
național, regional)� Aceasta mai înseamnă integrarea preocupărilor legate de migrație și 
dezvoltare la toate etapele de gestionare a unei strategii de dezvoltare, inclusiv proiectare, 
implementare, monitorizare și evaluare�65

Avantajele unei astfel de abordări a politicilor migraționiste sunt numeroase. Integra-
rea migrației în strategiile de dezvoltare permite interpretarea migrației drept fenomen care 
are impact asupra tuturor aspectelor dezvoltării, inclusiv asupra drepturilor omului; facili-
tează includerea politicilor migraționiste într-o strategie mai generală de dezvoltare, asigu-
rând o abordare mai coerentă și cuprinzătoare a fenomenului migrator în locul unor acțiuni 
fragmentate și necoordonate; contribuie  la  identificarea  lacunelor din  legislație și cadrul 
regulator, stimulează adoptarea unor mecanisme instrumente și convenții internaționale 
relevante; facilitează finanțarea și asistența tehnică destinată activităților legate de migrație 
prin mobilizarea resurselor partenerilor internaționali în programele de dezvoltare.

65  Integrarea migrației în strategiile de dezvoltare. Ghid pentru factori de decizie și specialiști. Chișinău: OIM, 2013.
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Dar, în pofida beneficiilor pe care le poate genera migrația, ea nu este reflectată sufici-
ent de bine în strategiile de dezvoltare în calitate de factor al dezvoltării. Unele documente 
strategice  menționează, printre  altele,  avantajele  remitențelor,  altele  abordează migrația 
mai mult dintr-o perspectivă negativă (trafic de ființe umane, pierderea specialiștilor, pro-
bleme legate de sănătate, creșterea sărăciei, criminalitate etc.). Politicile migraționiste se 
axează,  primordial,  pe  modalitatea  de  aplicare  a  cadrului  normativ  existent  (atenuarea 
migrației iregulare și a traficului de ființe umane, dezvoltarea serviciilor legate de activita-
tea poliției de frontieră sau a celor vamale) și mai puțin de valorificarea efectelor pozitive 
(de exemplu remitențele).

În prezent, comunitatea internațională a recunoscut potențialele beneficii de dezvol-
tare pe care le poate aduce migrația internațională, iar legătura dintre migrație și dezvol-
tare a atras atenția sporită a factorilor de decizie atât la nivel internațional, cât și la nivel 
național.

În  acest  context,  Grupul Global de Migrație (GGM)  a  decis  să  creeze  un  Grup  de 
Lucru privind Integrarea Migrației în Strategiile de Dezvoltare națională, prezidat de Pro-
gramul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Organizația Internațională pentru 
Migrație  (OIM),  care  întrunește  câteva  agenții  membre  ale  GGM.  Scopul  Grupului  de 
Lucru constă în facilitarea cooperării agențiilor internaționale privind migrația și dezvol-
tarea, la nivel de țară, cu un accent special pe sprijinirea eforturilor depuse de autorități și 
Echipa de Țară a Națiunilor Unite în direcția integrării migrației în strategiile naționale 
de dezvoltare.

Boxa�2�5��Grupul�Global�pentru�Migrație�(GGM)
Grupul Global pentru Migrație (GGM) este un grup creat între agenții, întrunește șefii 

acestora, și urmărește să promoveze aplicarea vastă a tuturor instrumentelor și normelor rele-
vante internaționale și regionale cu privire la migrație și să încurajeze adoptarea unor abordări 
coerente,  comprehensive  și  bine  coordonate  în  domeniul  migrației  internaționale.  O  preo-
cupare vădită  a GGM este  îmbunătățirea eficienței generale a  activității membrilor  săi  și  a 
altor  actori  interesați  de  valorificarea  oportunităților  și  depășirea  provocărilor  generate  de 
migrația internațională. GGM întrunește 16 organizații implicate activ în domeniul migrației 
internaționale  și  problemelor  aferente:  Organizația  Internațională  a  Muncii,  Organizația 
Internațională  pentru  Migrație,  Oficiul  Înaltului  Comisar  ONU  pentru  Drepturile  Omu-
lui,  Conferința  Națiunilor  Unite  pentru  Comerț  și  Dezvoltare,  Programul  Națiunilor  Uni-
te  pentru  Dezvoltare,  Departamentul  Națiunilor  Unite  pentru  Afaceri  Economice  și  Soci-
ale, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație,  Știință  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.

Membri noi din septembrie 2010: Fondul Națiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei 
(UNIFEM) drept parte din UN Women, Organizația Mondială a Sănătății (OMS).
Sursa: Integrarea migrației în strategiile de dezvoltare� Ghid pentru factori de decizie și specialiști� 
Chișinău: OIM, 2013�
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Începând cu anul 2011, Grupul de Lucru are un rol-cheie în conducerea proceselor de 
integrare a migrației în strategiile de dezvoltare. Prin intermediul proiectului „Integrarea 
Migrației în Strategiile Naționale de Dezvoltare” (MOMID), gestionat de PNUD și OIM 
și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), pentru patru țări-
pilot (Jamaica, Tunisia, Moldova, Bangladesh), proiectul își propune să stimuleze benefi-
ciile din urma legăturilor dintre migrație și dezvoltare și să reducă consecințele negative. 
Fiind bazat pe o evaluare comprehensivă a managementului migrației și a coerenței poli-
tice din Republica Moldova, acesta va asigura o abordare sistematică și comprehensivă a 
procesului de integrare a migrației în planurile de dezvoltare, în conformitate cu Strategia 
Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” și va orienta acțiunile politice viitoare în sensul 
migrației și dezvoltării. În vederea atingerii acestor obiective, au fost planificate o serie de 
activități privind consultările mutuale, consolidarea capacității, sensibilizarea publicului, 
printre care se numără și consultările actuale privind utilizarea remitențelor.

aCtivități praCtiCe

Întrebări de autoverificare

1.  Ce reprezintă dezvoltarea umană? Explicaţi în ce mod extinderea libertăților umane 
contribuie la dezvoltare umană.

2.  Care sunt componentele de bază ale dezvoltării umane? Explicaţi relevanța compo-
nentelor în cauză pentru concepția dezvoltării umane.

3.  Cum se măsoară dezvoltarea umane? Numiţi principalii indicatori ai dezvoltării uma-
ne și explicaţi semnificația lor.

4.  Ce reprezintă securitatea umană? Care este legătura dintre dezvoltarea umană și se-
curitatea umană?

5.  Cum se leagă conceptul de dezvoltare umană de fenomenul sărăciei și al excluziunii 
sociale?

6.  În ce mod fenomenul migrației influențează perspectivele dezvoltării umane? Expli-
caţi fenomenul de migrație din punctul de vedere al concepției dezvoltării umane.

7.  Explicaţi legătura dintre migrație și dezvoltare umană prin prisma celor trei tipuri de 
transferuri și a celor patru forme de capital reflectate în capitol.

8.  De ce în relația migrație–dezvoltare abordarea prin prisma dimensiunii de gen este atât 
de importantă?

9.  Ce reprezintă procesul de integrare a migrației în strategiile de dezvoltare? Explicaţi 
de  ce  problema  integrării  migrației  în  strategiile  de  dezvoltare  a  devenit  extrem  de 
actuală în prezent.



60 | Migrație și dezvoltare: aspecte socioeconomice

Sesiune de brainstorming

1.  A se explica legătura dintre dezvoltarea umană și alte tipuri ale dezvoltării (dezvolta-
re economică, dezvoltare socială dezvoltare comunitară etc.). A se încerca descrierea 
situațiilor în care dezvoltarea economică nu are impact asupra dezvoltării umane.

2.  A se argumenta în ce mod procesele migratorii din Republica Moldova vor contribui 
la perspectivele de dezvoltare sau la regres în dezvoltare.

Studiu de caz: Legătura dintre conceptele 
„dezvoltare – egalitate de gen – migrație”

Auditoriul va fi divizat în trei grupuri care vor indica în tabel cuvintele sau frazele 
asociate termenilor: dezvoltare, egalitate de gen, migrație.

De exemplu:

Dezvoltare Egalitate�de�gen Migrație
Îmbunătățirea 
condițiilor de viață a 
întregii populații

Abilitarea femeilor
Mișcarea oamenilor/schimbarea 
locului de reședință în căutarea 
unor oportunități mai bune

Extinderea capacităților 
și libertăților

Oportunități egale/ac-
ces la îngrijire medicală, 
educație, loc de muncă, 
participare politică, timp 
liber

Factori push: sărăcie, șomaj, 
schimbare climaterică, război, 
inegalitate socială, inegalitate de 
gen, lipsa libertății de exprimare 
și a respectului pentru diver-
sitate, probleme de familie sau 
personale

Extinderea 
oportunităților de 
educație, îngrijire medi-
cală, acces la resurse

Redistribuirea lucrului de 
menaj și de îngrijire

Factori pull: oportunități de 
angajare în câmpul muncii, 
reunificarea familiei, stabilitate, 
securitate, acces la drepturi și 
libertăți, egalitate de gen mai 
mare

Incluziune, abilitare a 
celor mai săraci

Participare egală în pro-
cesul de luare a deciziilor

…
Se va identifica legătura dintre conceptele „dezvoltare – egalitate de gen – migrație”.
Se va răspunde la următoarele întrebări: Cu ce se asociază conceptul de dezvoltare? 

Care sunt condițiile minime pentru ca să existe dezvoltare?
Se vor propune indicatori care reflectă corelația dintre cele trei noțiuni.
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Capitolul 3. gestiunea 
migrației internaționale 
Ca parte Componentă a 
politiCilor de dezvoltare

1�� Politica�migraționistă:�aspecte�conceptuale�și�tipologie
2�� Politici�migraționiste�ale�Uniunii�Europene�în�etapa�contemporană:�esență�și�forme
3�� Managementul�migrației�în�Republica�Moldova,�partajarea�responsabilităților
4�� Procesul�de�integrare�a�migrației�în�politicile�de�dezvoltare��Condiții�pentru�o�inte-

grare�reușită
Activități de pregătire
Analiza și evaluarea situației
Formularea obiectivelor și priorităților strategice
Elaborarea planului de acțiuni
Determinarea mecanismelor de dezvoltare a capacităților și de finanțare
Implementarea
Monitorizarea și evaluarea

Cuvinte-cheie: politică migraționistă, integrarea migrației în politicile de dezvoltare, Biroul 
pentru Relații cu Diaspora (BRD), Puncte Focale ale Migrației, Obiectivele SMART

1. politiCa migraționistă: aspeCte ConCeptuale și tipologie

Orice politică sau strategie orientată spre dezvoltare promovată de stat nu poate igno-
ra  impactul  fenomenului migrator, care poate fi atât pozitiv, cât și negativ. Problema în 
cauză devine importantă în contextul în care amploarea crescândă a migrației, în special 
a celei internaționale,  influențează simțitor toate sectoarele vieții sociale. Astfel, politica 
migraționistă se prezintă drept o politică transsectorială cu repercusiuni pentru toate po-
liticile publice sectoriale axate pe dezvoltare.



Gestiunea migrației internaționale ca parte componentă a politicilor de dezvoltare | 63

Definiție 3.1. Ce reprezintă politica migraționistă?
Politica migraționistă reprezintă o parte componentă a unei strategii naționale pe 

termen lung, la baza căreia se află abordarea sistemică a relațiilor care ar asigura dez-
voltarea atât a țărilor de origine, cât și a țărilor de destinație�

Politica  migraționistă  este  orientată  spre  realizarea  intereselor  comune  ale  țărilor 
participante în cadrul procesului migrator, fie în calitate de țări de origine, fie în calitate 
de țări de destinație, implicând în acest proces toate părțile interesate: instituțiile publi-
ce, angajatorii, agențiile de recrutare,  înșiși migranții, societatea civilă. La baza politicii 
migraționiste se află un set de măsuri utilizate în reglementarea proceselor migratorii și 
combaterea migrației ilegale.

Un alt aspect al politicii migraționiste, nu mai puțin important, constă în reglemen-
tarea fluxurilor financiare generate de migrația  forței de muncă, asigurarea  întoarcerii, 
adaptării și  integrării sociale și profesionale a migranților. În mod cert, această politica 
trebuie să conțină măsuri care ar lega migrația de obiectivele dezvoltării durabile.

În literatura de specialitate conceptul de politică migraționistă este tratat în mod di-
ferit,  în funcție de semnificația termenului de politică. De regulă, politica migraționistă 
este  identificată  cu  gestionarea  proceselor  migraționiste.  A.  Zolberg  definește  politica 
migraționistă drept procesul de interacțiune dintre țări în cadrul căruia are loc un transfer 
de legislație, deoarece migranții, încetând să fie membri ai unei societăți, devin membri 
ai altei societăți66. Potrivit lui L. Rîbacovschi, „politica migraționistă reprezintă un sistem 
de idei și mijloace acceptate la nivel de gestiune, prin intermediul cărora statul și instituțiile 
sale, respectând anumite principii corespunzătoare condițiilor istorice ale țării, vizează re-
alizarea scopurilor adecvate atât etapei curente de dezvoltare a țării, cât și celei viitoare�” 67

În sens restrâns, politica migraționistă, urmărește scopul de modificare a numărului 
și structurii migranților, a vectorului mișcării migratorii, precum și integrarea migranților 
în societate, iar în sens larg, politica respectivă reprezintă una dintre componentele poli-
ticii statului, în funcție de obiectivele lui strategice. Ea reprezintă un mod de reglemen-
tare a proceselor migratorii interacționând cu politicile economice, sociale, demografice, 
naționale, culturale. Politica migraționistă se manifestă ca politică reală și politică declara-
tă (politica declarată este orientată spre apărarea intereselor migranților, pe când cea reală 
exprimă interesele locuitorilor autohtoni)68.

Sintetizând abordările politicii migraționiste, pot fi evidențiate următoarele aspecte:
 - politica migraționistă este un produs al sistemului politic;
 - politica migraționistă este nu numai o prioritate a statului, dar și a instituțiilor 

publice;

66  Zolberg A. R. The next waves: migration theory for a changing world. In: IMR, 23(3). p. 403–430.
67  Филип  Н.  Миграционные  процессы  Республики  Молдова:  детерминанты  и  эффекты.  В:  Международная  научно-

практическая  конференция  «Проблемы  развития  транзитивной  экономики:  инновационность,  устойчивость, 
глобализация», 22–23 мая 2007, Минск, 2007. с. 207.

68  Волосенкова  Е.,  Кабаченко  П.,  Тарасова  Е.  Миграционная  политика.  Управление  миграционными  процессами.  В: 
Методология и методы изучения миграционных процессов. Москва: ЮНИТИ, 2007. с. 213–236.
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 - diverse instituții, precum partidele, biserica, organizațiile obștești etc�, pot avea pă-
reri diferite privind conținutul și instrumentele unei politici migraționiste;

 - politica migraționistă este considerată drept o cale de armonizare a intereselor sta-
tului în domeniul gestiunii proceselor migratorii, comunităților locale, elitelor poli-
tice și economice, partidelor politice, instituțiilor publice cu interesele migranților69.

În  prezent,  pot  fi  identificate  mai  multe  modele  ale  politicii  migraționiste,  printre 
care:

Modelul marxist,  care  presupune  că  politica  migraționistă  este  orientată  spre  for-
marea unei rezerve de muncitori în funcție de necesități economice reale, precum și spre 
evitarea unor situații de conflict dintre muncitori autohtoni și imigranți.

Modelul sistemic vede politica migraționistă ca parte a sistemului politic internațional. 
În acest caz, controlul migrației apare ca necesitate structurală determinată de divergențele 
dintre piețele deschise în condițiile proceselor de globalizare și cele închise care se limitea-
ză la teritoriul entităților statale. În conformitate cu această viziune, eficienţa instrumente-
lor de control ale statului depinde de existenta unui regim internațional liberal, reglemen-
tat prin acorduri internaționale, în special în domeniul respectării drepturilor omului.

Modelul pluralist vede politica migraționistă ca proces  în cadrul căruia o entitate 
de actori sociali (întreprinzători, sindicate, instituții sociale etc.) tinde să obțină beneficii 
concrete, ignorând calitatea sistemului întreg.

Modelul realist presupune că în gestionarea fluxurilor migratorii primordial este in-
teresul de stat.

Modelul neocorporativ se axează pe modalitatea de armonizare a fluxurilor migrației 
internaționale cu interesele țărilor de destinație.

Modelul comunicațional, în cadrul căruia politica migraționistă se manifestă prin 
măsuri legate comunicare ce se manifestă ca un lanț de mediere, fiind axată, în principal, 
pe aspectele sociale ale migrației.70

În ultimii ani, promovarea politicilor migraționiste a devenit un domeniu care ţine 
nu  numai  de  economie,  dar  și  de  politică.  O  politică  migraționistă  este  compusă  din 
concepție, scopuri și obiective, măsuri și instrumente, determinate de  interesele actorilor 
sociali care au tangențe cu procesele migratorii, și este formată din trei componente:

 - politica imigraționistă, care se referă la problemele legate de acordarea dreptului 
de ședere permanentă anumitor categorii de migranți, controlul imigrației ilega-
le, precum și dreptul la protecție socială pentru migranți (legali sau ilegali);

 - politica de integrare, care se referă la problemele ce țin de integrarea socială a 
imigranților (în primul rând, de altă etnie, rasă sau religie);

 - politica de naturalizare, care se referă  la condițiile și procedura de acordare a 
cetățeniei imigranților legali71.

69  Тюруканова Е. Современный миграционный режим и его особенности в России. В: Методология и методы изучения 
миграционных  процессов.  Междисциплинарное  учебное  пособие.  Под  ред.  Жанны  Зайончковской,  Ирины 
Молодиковой, Владимира Мукомеля. Москва: Центр миграционных исследований, 2007, c. 96–113.

70  Тюруканова Е. Современный миграционный режим и его особенности в России. В: Методология и методы изучения 
миграционных  процессов.  Междисциплинарное  учебное  пособие.  Под  ред.  Жанны  Зайончковской,  Ирины 
Молодиковой, Владимира Мукомеля. Москва: Центр миграционных исследований, 2007, c. 96–113, 221.

71  Idem, p. 222.
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Politica imigraționistă, politica de integrare și politica de naturalizare interacționează 
și pot fi considerate drept etape ale politicii de atragere, primire, angajare și transformare 
a migrantului într-un membru al țării de destinație cu drepturi depline72. În același con-
text, problema integrării migranților variază  între asimilare, care presupune acceptarea 
de către migranți a valorilor țării de destinație, iar, uneori, renunțarea la propria cultură, 
și inserție pe piața muncii și integrare în societate, ceea ce presupune integrarea în viața 
societății și respectarea legilor și valorilor țării de destinație.

Eficiența  unei  politici  migraționiste  depinde  în  mod  direct  de  coerența  aspectelor 
conceptuale, a scopurilor, a obiectivelor și priorităților lor. Gestionarea eficientă a proce-
selor migratorii presupune realizarea cât mai deplină a scopurilor politicii migraționiste, 
care pot fi: strategice, operațional-tactice,  instituționale.  Iar pentru realizarea scopurilor 
politicii migraționiste sunt utilizate următoarele instrumente:

 - legislația națională și internațională privind reglementarea migrației;
 - clasificarea unică a categoriilor de migranți;
 - partajarea responsabilităților între instituțiile statului și alți actori sociali interesați;
 - măsurile economice și administrative aplicate de către instituțiile de stat pentru 

reglementarea proceselor migratorii;
 - măsurile aplicate de către instituțiile de stat pentru diverse categorii de migranți 

ilegali;
 - identificarea surselor bugetare pentru soluționarea problemelor legate de migrație�

Trebuie  menționat  că  în  gestionarea  proceselor  migratorii  sunt  implicate  diverse 
instituții internaționale și naționale.

2. politiCi migraționiste ale uniunii europene în 
etapa Contemporană: esență și forme

Elaborarea și promovarea politicilor migraționiste în cadrul Uniunii Europene au în-
ceput încă în anii 1950, când au fost puse bazele Uniunii Europene. Acordurile încheiate în 
acea perioadă între țările comunității europene aveau drept scop reglementarea proceselor 
migratorii prin armonizarea între țări a politicilor din domeniu. Totodată, statele membre 
ale Uniunii Europene  încă nu erau pregătite  să renunțe  integral  la abordările naționale 
ale  politicilor  migraționiste  și  să  promoveze  o  politică  migraționistă  comună.  Din  acel 
moment procesele migratorii au suferit mai multe transformări structurale și calitative ra-
dicale, devenind în prezent un fel de „mișcare pendulatorie”, datorită dezvoltării continue 
a transportului și a mijloacelor de comunicare.

Începând cu primii ani ai secolului XXI, în cadrul Uniunii Europene a apărut ne-
cesitatea de reformulare a politicilor migraționiste în conformitate cu noile condiții de-
mografice și economice.  În această perioadă statele membre ale Uniunii Europene s-au 

72  Мукомель В. И. Миграционная политика в России: Постсоветские контексты. Институт социологии РАН. Москва: 
Диполь-Т, 2005. 351 c.
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confruntat și cu un șir de alte provocări  în domeniul migrației, a căror soluționare era 
extrem de urgentă, printre care:

 - reglementarea fluxurilor migratorii care din episodice au devenit permanente;
 - ajustarea politicilor referitoare la migranții ilegali și refugiați;
 - identificarea măsurilor referitoare la integrarea imigranților în țările de destinație;
 - identificarea soluțiilor pe termen lung de diminuare a presiunii demografice asu-

pra dezvoltării economice.
Preocupările privind instituirea unei politici migraționiste comune la nivelul Uniunii 

Europene au dus la aprobarea unor noi documente de reglementare a acestui fenomen în 
spiritul valorilor europene, având ca puncte de reper definirea cadrului juridic, a corelației 
dintre creșterea economică și  întețirea mobilității sociale. Astfel, cadrul normativ euro-
pean comun în domeniul migrației a fost ajustat cu o serie de instrumente financiare fle-
xibile, precum și cu anumite recomandări de ordin instituțional.

În prezent, politicile migraționiste ale Uniunii Europene pot fi, convențional, divi-
zate în patru tipuri: a) politici pentru reglementarea și controlul fluxurilor migratorii; b) 
politici pentru combaterea migrației și a angajării ilegale a lucrătorilor străini; c) politici 
pentru integrarea imigranților; d) politici privind cooperarea internațională în domeniul 
migrației73. Aceste politici sunt reflectate în diverse directive, strategii și programe, printre 
care pot fi menționate:

 - Programul Tampere (1999) care se referă la politica comună în domeniul azilului;
 - Programul Haga (2005) pentru întărirea libertății, securității și justiției în Uniu-

nea Europeană, urmat de Programul de solidaritate și management al fluxurilor 
migratorii pentru perioada 2007–2013 (2006). Acest program prevede o abordare 
echilibrată a migrației legale și a celei ilegale, cuprinzând măsuri pentru comba-
terea imigrației ilegale și a traficului de persoane;

 - Abordarea Globală a Migrației (GAM) adoptată de Consiliul European în 2005 și 
2006, care se referă la toate stadiile migrației, urmărește valorificarea beneficiilor 
migrației  legale, precum și combaterea migrației  ilegale  și a  traficului de ființe 
umane;

 - Programul de la Stockholm stabilește prioritățile Uniunii Europene pentru spațiul 
de justiție, libertate și securitate, perioada 2010–2014. În conformitate cu preve-
derile Programului, Uniunea Europeană va continua să-și perfecteze gestionarea 
integrată a frontierelor și politicile de acordare a vizelor pentru a eficientiza ac-
cesul  resortisanților din  țările  terțe  în Europa, asigurând,  totodată,  securitatea 
propriilor cetățeni;

 - Noua abordare globală revizuită în materie de migrație și mobilitate (GAMM);
Deși migrația reprezintă o prioritate a agendei politice a Uniunii Europene, eveni-

mentele din țările arabe au accentuat încă o dată necesitatea unei politici coerente și cu-
prinzătoare în materie de migrație  la nivel comunitar. În acest context, GAMM vine să 
completeze cei trei piloni tradiționali ai abordării globale – migrația legală, migrația ile-
gală și migrația și dezvoltarea – cu un al patrulea pilon privind protecția internațională 
73  Constantin D.-L. ș.a. Perspective europene de abordare a azilului și migrației. In: Proiect SPOS 2008 – Studii de strategie și 

politici. Studiul nr. 4. Institutul European din România. București, noiembrie 2008.
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și dimensiunea externă a politicii în materie de azil. Astfel, politica revizuită se prezintă 
mai integrată în politica externă a Uniunii Europene și în activitatea de cooperare pentru 
dezvoltare. Ea se va concentra și mai mult asupra mobilității și a politicii  în materie de 
vize, se va alinia la obiectivele politicii interne a Uniunii Europene, în special la obiectivele 
Strategiei Europa 2020, precum și ale politicilor de ocupare a forței de muncă și educație.

Conținutul actual al politicii migraționiste a Uniunii Europene în conformitate cu 
prevederile pilonilor GAMM se prezintă astfel:

 - Migrația legală de muncă.  Acest  pilon  se  axează  pe  îmbunătățirea  legislației 
curente și a practicilor administrative  în vederea sporirii mobilității  forței de muncă în 
cadrul  Uniunii  Europene.  O  atenție  deosebită  se  atrage  creșterii  nivelului  ocupării  în 
corelație cu asigurarea protecției sociale, a egalității de gen și a incluziunii sociale. Inte-
grarea imigranților legali constituie o prioritate a Uniunii Europene și presupune accesul 
acestora la educație și la pregătire profesională. Politica Uniunii Europene de gestionare 
a  migrației  forței  de  muncă  are  drept  scop  producerea  unor  sisteme  flexibile  de  admi-
sie,  adaptabile  la  necesitățile  statelor  membre  ale  Uniunii  Europene,  care  să  le  permită 
migranților să-și valorifice pe deplin abilitățile. În acest context, sunt aplicate următoarele 
instrumente:

•  Directiva privind „Cartea Albastră” (Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 
mai, 2009, privind condițiile de  intrare  și de  ședere a  resortisanților din  țările 
terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate);

•  „Directiva  Permisului  unic”  (Directiva  2011/98/UE  a  Parlamentului  European 
și a Consiliului din 13 decembrie, 2011, privind o procedură unică de solicitare 
a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupă-
rii unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi 
pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru);

 - Migrația ilegală.  Uniunea  Europeană  analizează  acest  subiect  prin  prisma 
unor măsuri specifice destinate angajatorilor care acceptă  lucrători nedeclarați, precum 
și prin colectarea de  fonduri destinate unei politici eficiente și umane de reîntoarcere a 
migranților, în conformitate cu prevederile „Cărții drepturilor fundamentale ale Uniunii 
Europene” adoptate în 2012. Majoritatea migranților ilegali au intrat legal în Uniunea eu-
ropeană, în baza unei vize pe termen scurt, însă din motive economice s-au reținut și după 
expirarea perioadei de valabilitate a vizei de ședere. O altă problemă legată de migrația ile-
gală este traficul de ființe umane. În acest context, în 2010 Comisia Europeană a desemnat 
un Coordonator al Uniunii Europene pentru politicile anti-trafic de ființe umane și a lansat 
un site web cu privire la măsurile antitrafic întreprinse de Uniunea Europeană pentru a 
îmbunătăți colaborarea și coerența dintre acțiunile instituțiilor, agențiile Uniunii Europe-
ne, țările nonmembre ale UE și actorii internaționali implicați în combaterea traficului de 
persoane. În 2012 Comisia Europeană a adoptat Strategia Uniunii Europene pentru perioa-
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da 2012–2016 în vederea eradicării traficului de persoane. Principalele instrumente aplicate 
în acest domeniu sunt:

•  Directiva  2009/52/CE  a  Parlamentului  European  și  a  Consiliului  din  18  iunie 
2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa 
angajatorilor de migranți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală;

•  Directiva 2011/36/UE  a Parlamentului European  și  a Consiliului  din  5 aprilie, 
2011, privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victime-
lor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului;

•  Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Ex-
terne ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX74);

•  Acquis-ul Schengen;
•  Strategia Managementului Integrat al Frontierei (IBM).
 - Migrația și dezvoltarea. Unele surse afirmă că creșterea nivelului de dezvoltare 

în țările de origine datorată migrației economice va atenua motivația economică pentru 
migrație și, prin urmare, va reduce  imigrația  în  țările Uniunii Europene75. O asemenea 
abordare este caracteristică și Comisiei Europene care susține eforturile Uniunii Europene 
de maximizare a impactului migrației asupra dezvoltării țărilor de origine și o îndeamnă 
să-și continue „activitățile” în aceleași domenii tradiționale (remitențele, diaspora, exodul 
de creiere, migrația circulară). Inițiativa este preluată și de unele țări de origine. Astfel, stra-
tegia de dezvoltare a Republicii Moldova „Moldova 2020”, abordând problema migrației de 
muncă ca o formă de investiție în capitalul uman și ca o perspectivă de creștere economi-
că, urmărește scopul de a stimula formarea de capital prin înlăturarea constrângerilor în 
afaceri sau prin investirea remitențelor și de a crea mai multe oportunități în țară, pentru 
a reține forța de muncă, astfel încât către anul 2020 să fie atins obiectivul care presupune 
reducerea până la 10% a numărului tinerilor migranți. Această abordare a dat un impuls 
pentru o mai bună utilizare a asistenței pentru dezvoltare prin comerț, investiții străine 
directe sau instrumente de politică externă ale Uniunii Europene.

 - Protecția internațională și dimensiunea externă a politicii în materie de azil. 
Cooperarea cu țările terțe este abordată ca un element important al politicii migraționiste. 
Încă din anul 1991 Comisia a solicitat includerea politicii migraționiste în politica externă 
a Uniunii Europene.  Acest domeniu de  cooperare  cu  țările  terțe  a devenit  cunoscut  ca 
„dimensiune  externă”  a  cooperării  Uniunii  Europene  în  domeniul  justiției  și  afacerilor 
interne (JAI). În cadrul sectorului respectiv de cooperare cu țările de origine și de tranzit 
apare posibilitatea individualizării a două abordări distincte:

•  Prima abordare implică forme de cooperare ce utilizează instrumente tradiționale 
de control intern sau comunitar în domeniul migrației. Raționamentul constă în 
implicarea țărilor de origine și de tranzit în consolidarea controalelor la frontieră, 
în combaterea intrării ilegale, a traficului de migranți sau a readmisiei migranților 
care au acces în Uniunea Europeană în mod ilegal. Viitoarele state membre au 

74  http://www.frontex.europa.eu/
75  Benedetti E. EU migration policy and  its  relations with  third countries: Russia, Ukraine, Belorussia  and Moldova.  In: EU 

Migration Policy and its Reflection in Third Countries: Belarus, Moldova, Russia, Ukraine. ISCOMET Institute for Ethnic and 
Regional Studies. 2012, pp. 7–75.
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fost obligate să încorporeze acquis-ul comunitar în legislația lor națională, ceea ce 
presupune introducerea unor controale cât mai stricte la frontiere, dar și a unor 
politici de imigrație și azil mai dure. Un alt element al acestei abordări a cuprins o 
serie de prevederi destinate pentru facilitarea reîntoarcerii solicitanților de azil și 
a migranților ilegali în țările terțe. Principalul instrument l-au reprezentat acor-
durile de readmisie semnate cu țările terțe, care au fost încurajate să aplice stan-
dardele Uniunii Europene de gestionare a migrației. Acordurile de readmisie la 
nivelul Uniunii Europene le-au înlocuit pe cele bilaterale dintre statele membre 
ale comunității și țările terțe cu care Uniunea Europeană urmează să negocieze 
vreun mandat.

•  Cea  de-a  doua  abordare  poate  fi  definită  drept  o  „politică  preventivă”  de  mă-
suri  menite  să  schimbe  factorii  care  influențează  deciziile  oamenilor  de  a  se 
strămuta sau de a-și schimba destinațiile alese. Numeroși experți, funcționari și 
reprezentanți ai diverselor grupuri de lobby, tratează abordările preventive în ca-
litate de o alternativă mai blândă la măsurile de control ale migrației. Ca și în ca-
zul externalizării, prevenirea este abordată ca formă de cooperare internațională 
ce ar putea compensa, cel puțin parțial, deficiențele de control ale migrației in-
terne. Abordarea respectivă  tinde să gestioneze problema controlului migrației 
într-un mod care nu ar pune în pericol drepturile și libertățile imigranților și ale 
refugiaților. În schimb, potențialilor migranți sau refugiați li s-ar oferi posibili-
tatea reală de a rămâne în țările lor de origine. Abordarea preventivă presupune 
o gamă de instrumente utilizate pentru a spori opțiunile potențialilor refugiați 
sau migranți: asistență pentru dezvoltare, comerț și investiții străine directe sau 
instrumente de politică externă.

În acest context, este important de menționat și un astfel de instrument de interacțiune 
cu țările de origine și de tranzit cum ar fi Parteneriatele de Mobilitate. Parteneriatele de 
Mobilitate continuă tendința politicilor migraționiste implementate la nivelul Uniunii Eu-
ropene, fiind legate și de alte domenii de acțiune. Parteneriate de Mobilitate au fost semna-
te cu Republica Moldova (2008), Republica Cape Verde (2008), Georgia (2009) și Armenia 
(2011). Un Parteneriat de Mobilitate urmează să fie încheiat cu țările care se angajează să 
coopereze cu Uniunea Europeană  în gestionarea fluxurilor migratorii  și care sunt  inte-
resate într-un acces mai facil pe teritoriul Uniunii Europene pentru cetățenii lor. Aceste 
țări trebuie să-și asume angajamente în domeniul combaterii migrației ilegale. În schimb 
statele membre ale Uniunii Europene își vor asuma angajamente în următoarele domenii: 
îmbunătățirea oportunităților de migrație  legală pentru cetățenii  țării partenere; asista-
rea țării partenere în dezvoltarea capacității de gestionare a fluxurilor de migrație legală; 
implementarea măsurilor de combatere a riscului privind exodul de creiere și promovarea 
migrației circulare sau de reîntoarcere a migranților, precum și ameliorarea procedurilor 
de eliberare a vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii țării partenere.

O parte importantă a politicilor migraționiste comune ale Uniunii Europene o con-
stituie schimbarea paradigmei acestui proces, dictată, pe de o parte, de fenomenele inter-
ne din cadrul Uniunii Europene (cum ar fi îmbătrânirea populației și declinul forței de 
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muncă activă), iar, pe de altă parte, de provocările și oportunitățile globalizării și, respec-
tiv, de necesitatea atragerii lucrătorilor de calificare înaltă.

Ca reacție la aceste fenomene, factorii de decizie (Comisia Europeană) au elaborat un 
set de măsuri deja implementate:

•  realizarea, începând cu 2012, a Panoramei competențelor în Uniunea Europeană, 
în scopul îmbunătățirii transparenței pentru cei care caută un loc de muncă, lu-
crători, întreprinderi și/sau pentru instituții publice;

•  completarea, până  în 2012,  în  toate  limbile  europene,  a Clasificării europene a 
aptitudinilor, competențelor și ocupațiilor (ESCO) ca interfață comună între uni-
versul muncii și cel al educației și formării;

•  lansarea  în  2011  a  Noii agende pentru integrarea cetățenilor din țări terțe,  ofe-
rind  astfel  structuri  îmbunătățite  și  instrumente  pentru  facilitarea  schimbului 
de cunoștințe și includerea priorităților de integrare ale statelor membre în toate 
domeniile politice relevante etc.76.

Luând în considerare provocările cu care se confruntă  la ora actuală Uniunea Eu-
ropeană  în  domeniul  migrației  (deficitul  de  competențe  specifice,  atragerea  talentelor, 
diminuarea  impactului  negativ  al  declinului  demografic,  combaterea  migrației  neregu-
lamentare, protejarea celor care se află în căutare de azil), a apărut necesitatea acută de 
a gestiona mai bine migrația. În acest context, în anul 2014 s-a decis încredințarea unor 
responsabilități speciale în materie de migrație unui comisar european și au fost inițiate 
două agenții: FRONTEX (Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la 
Frontierele Externe ale statelor membre), implicată în dezvoltarea și implementarea politi-
cilor în gestionarea frontierelor, și cooperarea cu statele membre, și ETF (Fundația Euro-
peană de Formare).

Statele membre sunt, de asemenea, cooptate  la elaborarea politicilor de migrație  la 
nivel național (în special, prin intermediul ministerelor afacerilor externe și interne), pre-
cum și prin grupuri din cadrul Consiliului Uniunii Europene, de exemplu, Grupurile de 
lucru privind azilul și migrația.

În prezent, guvernele europene și electoratele se află în fața unor provocări majore, 
care, într-un fel, explică și atitudinea ambivalentă față de fenomenul imigrației: o tendință 
de încurajare și, în același timp, manifestări de respingere, oportunism economic și deza-
măgiri în rezultatul proceselor de integrare, și exemplele pot continua77. Politicile promo-
vate invocă argumente de tip economic: aportul de competențe, acoperirea unor activități 
față de care nativii Uniunii Europene nu se simt atrași, îmbătrânirea populației din țările 
europene,  fapt  ce  conduce  la  o  rată  de  dependență  crescută  etc.  Populația  autohtonă  îi 
percepe pe migranți ca pe amenințare demografică (familiile tinere de migranți au mai 
mulți copii, integrarea este lentă), amenințare economică sau de natură socioculturală. În 
plan politic, pe fundalul diminuării capacității statului de a garanta securitatea socială, 

76  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiuni-
lor. O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea integrală a forței de muncă. COM 
(2010) 682 final, Strasbourg, 23.11.2010. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:RO:PDF 
(vizitat 21.11.2011).

77  Iancu N. Migrația internațională a forței de muncă: considerații teoretice și repere ale fenomenului migraționist în România 
în contextul European. Oradea, 2012. 30 p.
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nemulțumirea și îngrijorarea autohtonilor pun puterea politică într-o dilemă. Dilema po-
litică în domeniul migrației reflectă mult mai mult decât o tensiune între raționamentul 
economic și considerentele politice. Ea dezvăluie o ambiguitate de bază în logica statelor 
democratic-liberale  ale  bunăstării,  care  încearcă  să  susțină  un  proiect  impresionant  de 
promovare a drepturilor egale, dar și să instituie o protecție bine conturată a unui grup 
specific, delimitat în cadrul propriilor frontiere. Aceste presiuni divergente s-au cristalizat 
într-o serie de dileme politice la nivel european, care pot fi clasificate în patru categorii: po-
litica în domeniul migrației forței de muncă; politica de control a migrației, sistemele de azil 
și de protecție și, respectiv, politicile cu privire la integrare. Ele pot fi puse în aplicare doar 
într-un context mai larg de cooperare la nivel european, având ca obiectiv managementul 
și controlul migrației78.

Prin urmare, analizând politicile migraționiste din cadrul Uniunii Europene, pot fi 
scoase în evidență următoarele probleme de viitor: îmbătrânirea populației, rata înaltă de 
șomaj și necesitatea menținerii unui anumit nivel de bunăstare  în cadrul Uniunii Euro-
pene. De aici, apare necesitatea unei politici migraționiste care ar asigura bunăstarea, ar 
consolida sistemele de sănătate, de protecție socială și de pensii, inclusiv, angajarea legală 
și remunerată a migranților. De asemenea, o politică de succes a Uniunii Europene privind 
migrația economică ar presupune gestionarea fluxurilor migratorii în cooperare cu țările 
de origine, ținând cont de realitatea și de necesitățile lor.

Procesele  migratorii  sunt  legate  și  de  mecanismul  de  formare  a  politicilor  în  ca-
drul statelor și  structurilor supranaționale  la nivel european. Aceasta  include examina-
rea  intereselor  tuturor  actorilor  din  societate,  precum  și  a  modalităților  de  reflectare  a 
lor. Experiența Uniunii Europene scoate în evidență dificultatea formulării politicilor re-
spective ca reacție la cauzele proceselor migratorii în contextul diferențierii obiectivelor 
instituțiilor Uniunii Europene și ale guvernelor  statelor membre ale Uniunii Europene, 
deoarece o implementare a abordării transversale și integrate a politicii de către Guvern 
este dificilă atât în cadrul unui stat național, cât și la nivel supranațional.

3. managementul migrației în republiCa moldova, 
partajarea responsabilităților

Declararea independenței și suveranității au determinat tânărul stat Republica Mol-
dova  să  recurgă  la  mai  multe  măsuri  de  consolidare  a  statalității,  de  formare  a  noului 
mecanism  economic  și  a  unei  noi  ordini  sociale,  inclusiv  promovarea  unei  noi  politici 
migraționiste. În mod evident, pe parcursul întregii perioade de independentă, din 1991, 
pornind de la condițiile care s-au creat, politica migraționistă din Republica Moldova a 
avut de suferit mai multe modificări. Se poate spune că politica migraționistă a trecut prin 
patru etape, determinate de valurile de migrație observate.

78  Iancu N. Migrația internațională a forței de muncă: considerații teoretice și repere ale fenomenului migraționist în România 
în contextul european. Oradea, 2012, p. 18–20.
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În prezent, ţinând cont de faptul că amploarea migrației, în special, cea de muncă, 
a atins un nivel extrem de mare, una din prioritățile de bază ale politicii migraționiste 
actuale a Republicii Moldova constă în integrarea socială și profesională a migranților mol-
doveni în țările de destinație  (țările Uniunii Europene  și a Federației Ruse), gestionarea 
cât mai eficientă a proceselor migratorii prin valorificarea efectelor pozitive și neutralizării 
eventualelor riscuri eminente. Conștientizarea acestui fapt a condus la ajustarea și armo-
nizarea cadrului normativ și  instituțional al politicilor migraționiste la nivel național și 
la nivelul țărilor principale de destinație pentru migranții moldoveni. Au fost adoptate o 
multitudine de documente conceptuale,  legi, acorduri bilaterale  între state etc. care de-
termină  principalele  repere  în  domeniile-cheie  ale  gestionării  migrației.  Majoritatea  au 
fost elaborate în conformitate cu standardele internaționale și acquis-ul comunitar, ținând 
cont de contextul aspirațiilor de integrare europeană ale statului moldav. Astfel, scopurile 
actuale ale politicii migraționiste promovate în Republica Moldova reflectate în aceste acte 
normative sunt axate, în primul rând, pe măsuri care realmente pot asigura o perspectivă 
de dezvoltare durabilă. Printre acestea pot fi menționate:

• asigurarea securității lucrătorilor migranți,
• îmbunătățirea dreptului dobândirii și portabilității dreptului la pensie,
• protecția membrilor familiei lăsați fără grija celor plecați peste hotare,
• descurajarea exodului de creiere ca factor de atragere a investițiilor străine directe, 

de impact asupra raportului dintre populația calificată și necalificată,
• încurajarea inițiativei antreprenoriale,
• majorarea investițiilor în educație și instruire,
• adaptarea politicilor educaționale la cerințele pieței muncii,
• încurajarea migrației circulare și de revenire,
• prevenirea migrației ilegale și facilitarea regimului de vize,
• implicarea diasporei ca interlocutor și actor în politicile migraționiste�
În mod evident, pentru realizarea acestor scopuri ale politicii migraționiste din Re-

publica  Moldova,  sunt  implicate  practic  toate  instituțiile  publice  și  factorii  de  decizie, 
astfel încât politica să fie coerentă, participativă și orientată spre dezvoltare. Principalele 
instituții implicate în promovarea politicii imigraționiste și a managementului migrației 
din Republica Moldova sunt:

Președintele Republicii Moldova, care are următoarele competenţe: luarea deciziilor 
privind dobândirea sau retragerea cetățeniei, acordarea azilului politic, implicarea în dez-
voltarea strategică a politicii migraționiste, monitorizarea procesului de implementare a 
politicii migraționiste.

Parlamentul Republicii Moldova. În capacitatea sa de organ legislativ, Parlamentul 
aprobă și adoptă acte legislative, inclusiv în domeniul migrației. Tratatele internaționale 
semnate de Republica Moldova sunt ratificate de către Parlament.

Ministerul Afacerilor Interne.  În  cadrul  acestui  minister  funcționează  mai  multe 
instituții, printre care:

Biroul Migrație și Azil: Autoritatea competentă pentru străini – instituție cu rol de 
coordonator  în  elaborarea,  implementarea  politicii  în  domeniul  imigrației  și  azilului  la 



Gestiunea migrației internaționale ca parte componentă a politicilor de dezvoltare | 73

nivel strategic și operațional. În conformitate cu actele normative și legislative naționale, 
Biroul Migrație și Azil este autoritatea responsabilă de monitorizarea și coordonarea în-
tregului proces de imigrare a străinilor în Republica Moldova, elaborarea proiectelor de 
acte normative și legislative în domeniul imigrării și azilului, elaborarea și implementarea 
strategiilor și politicilor naționale în acest domeniu, asigurarea controlului asupra respec-
tării  legislației  în domeniul  imigrației  și azilului,  inclusiv regimului  juridic  și de ședere 
al străinilor, coordonarea procesului de admisie a străinilor (eliberarea invitațiilor unor 
categorii de străini, prelungirea și coordonarea eliberării vizelor). Este responsabil de do-
meniul azilului, acordarea statutului de refugiat și beneficiar al unei forme de protecție, 
acomodare,  apatridie  și  naturalizarea  străinilor,  coordonarea  procesului  de  integrare  a 
străinilor  în Republica Moldova, documentarea străinilor cu acte de  identitate și docu-
mente  de  călătorie,  contracararea  șederii  ilegale  a  străinilor  și  muncii  ilicite,  realizarea 
măsurilor administrative (returnarea, readmisia, expulzarea, luarea în custodie publică), 
gestionarea sistemelor informaționale proprii și analiza riscurilor în domeniul imigrației 
și azilului,  implementarea Profilului Migrațional Extins, dezvoltarea statisticilor și a al-
tor tipuri de date în domeniul imigrației și azilului la nivel național, implementarea altor 
politici naționale conexe (politica de vize, afacerile interne și ordinea de drept, siguranța 
națională, regimul de vize și integrarea europeană, protecție a datelor, politici sociale și 
economice), implementarea tratatelor internaționale în domeniul migrației și azilului.

Centrul pentru combaterea traficului de persoane (Subdiviziune din cadrul Inspec-
toratului General al Poliției) este autoritatea națională abilitată cu atribuții în combaterea 
traficului de persoane, prevenirea acestui flagel și implementarea politicilor naționale în 
acest domeniu.

Departamentul Poliției de Frontieră,  subdiviziune  responsabilă  de  asigurarea 
managementului  integrat al  frontierei de  stat  și  implementarea politicilor  și  strategiilor 
naționale  în  acest  domeniu,  asigură  controlul  la  frontiera  de  stat,  combaterea  crimelor 
transfrontaliere, inclusiv migrația ilegală, eliberarea vizelor în situații de excepție etc.

Serviciul de Informații și Securitate este  instituția statului responsabilă de  imple-
mentarea politicilor privind siguranța națională, combaterea și prevenirea criminalității 
organizate precum migrația ilegală, traficului de ființe umane și alte infracțiuni cu carac-
ter transnațional, care aduc atingere securității naționale și ordinii în stat etc.

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei  este  responsabil de elaborarea și 
implementarea politicilor naționale în domeniul muncii, protecției și asigurărilor socia-
le, reglementează piața internă a forței de muncă, inclusiv imigrarea străinilor la muncă 
în  Republica  Moldova  (emite  decizii  privind  acordarea  dreptului  la  muncă)  și  emigra-
rea  la  muncă  a  cetățenilor  Republicii  Moldova,  implementează  acordurile  și  tratatele 
internaționale în domeniu, etc.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene este instituția responsabilă de 
promovarea politicii externe a statului. Prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor 
consulare implementează politica de vize, eliberează străinilor toate categoriile de vize cu 
excepția vizelor în situații de excepție, documente de călătorie pentru unele categorii de 
migranți, acte de identitate națională cetățenilor Republicii Moldova.



74 | Migrație și dezvoltare: aspecte socioeconomice

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor este instituția națională res-
ponsabilă de domeniul informatizării, documentării populației cu acte de identitate din 
sistemul național de pașapoarte, creării și gestionării „Registrului de stat al populației” și 
comunicațiilor.

Biroul pentru relații cu diaspora este o subdiviziune a Cancelariei de Stat abilitată 
cu coordonarea și dezvoltarea legăturilor și cooperării cu diaspora moldovenească de pes-
te hotare, elaborarea și implementarea politicilor în domeniu etc.

4. proCesul de integrare a migrației în politiCile de 
dezvoltare. Condiții pentru o integrare reușită

Ţinând cont de la faptul că în condițiile contemporane fenomenul migrator a devenit 
unul permanent cu impact atât pozitiv, cât și negativ asupra tuturor aspectelor vieții socia-
le, autoritățile publice ale statelor conștientizează necesitatea integrării acestuia în politici-
le și strategiile lor de dezvoltare. Cu toate că țările care intenționează să integreze migrația 
în strategiile lor de dezvoltare sunt diferite după nivelul lor de dezvoltare și după cadrele 
naționale de dezvoltare, procesul de integrare va presupune două elemente instituționale 
de bază stipulate și în „Ghidul de Integrare a Migrației în strategiile de dezvoltare” ela-
borat la solicitarea Grupului Global pentru Migrație (GGM)79, și anume:

• O structură instituțională de migrație și dezvoltare, adică un mecanism de or-
ganizare, coordonare și consultare pentru supravegherea întregului proces de in-
tegrare a migrației. Această structură se va ocupa de definirea, implementarea, 
monitorizarea activităților legate de migrație și dezvoltare, precum și de implica-
rea părților interesate: agenții guvernamentale, donatori internaționali, societatea 
civilă, sindicate, organizații patronale, instituții de cercetare etc. Structura se va 
subordona Guvernului,  care va decide dacă procesul de  integrare merită  să fie 
inițiat, va stabili prioritățile strategice și va urmări ca procesul să-și atingă obiec-
tivele globale de dezvoltare, inclusiv respectarea și protecția drepturilor omului.

• Un plan național de acțiuni cu privire la migrație și dezvoltare, adică o foaie 
de parcurs, care va stabili modul în care țara intenționează să integreze migrația 
în  strategiile  de  dezvoltare.  Acest  plan  va  descrie  problemele,  obiectivele  și 
prioritățile  strategice,  părțile  interesate,  domeniile  programelor/intervențiilor, 
structura instituțională, procesul consultativ etc.

În general, orice strategie de dezvoltare trece prin următoarele etape: analiza și evalu-
area situației, identificarea obiectivelor și priorităților strategice, planificarea programului/
acțiunilor, finanțarea și dezvoltarea capacității, implementarea, evaluarea și monitorizarea.

79  Integrarea migraţiei în strategiile de dezvoltare. Ghid pentru factori de decizie și specialiști. Chișinău: OIM, 2013.
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figura 3.1. etapele ciclului de planificare

Etapele pot avea diverse denumiri. Oricum, sunt presupuse etapele de pregătire, im-
plementare și reflecție. Toate etapele trec, în mod obligatoriu, printr-un proces de consul-
tări extinse care implică structurile guvernamentale, societatea civilă, donatorii/partenerii 
de dezvoltare, parlamentarii, mediul academic, migranții (inclusiv reprezentanți ai grupu-
rilor vulnerabile ale acestora), asociațiile diasporei, sectorul privat etc. Părțile interesate 
pot participa la diferite niveluri: unele pot fi implicate în consultările largi privind strate-
giile de dezvoltare, altele pot fi convocate în grupurile de lucru axate în mod specific pe 
migrație și dezvoltare.

Pentru ca migrația să fie integrată în strategiile de dezvoltare în mod eficient, ea tre-
buie să fie prezentă la fiecare etapă de elaborare a strategiilor de dezvoltare.

Sunt necesare 6 elemente-cheie pentru a asigura succesul procesului de integrare a 
migrației în politicile de dezvoltare:

• O susținere politică fermă la nivel înalt.
• O acceptare la nivel național. Guvernul trebuie să fie lider în procesul de inte-

grare a migrației în strategiile de dezvoltare.
• Implicarea din timp a părților interesate  (comunități  ale  migranților, 

reprezentanții diasporei, societatea civilă, mediul academic, asociațiile patronale 
și partenerii de dezvoltare).

• Căderea de comun acord asupra obiectivelor. Aceasta este  importantă pentru 
a evita  întocmirea unor agende divergente. O viziune clară,  transparența și un 
dialog desfășurat cu regularitate  între părțile  interesate sunt esențiale pentru a 
stabili și a menține o agendă unică.

• Participare largă în baza unor roluri și responsabilități clare.
• Respectarea termenelor.
O integrare reușită a migrației în strategiile de dezvoltare va avea loc dacă întrebările 

din Lista de verificare obţin un răspuns concludent.
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Boxa�nr��3�1��Listă�de�verificare�privind�participarea
-  În ce măsură vor fi implicate societatea civilă și sectorul privat in formularea Planului 

de acțiuni privind M&D?
-  Cat de reprezentativ va fi procesul de consultare în ceea ce privește actorii din Guvern 

și din afara Guvernului? Ce procent din părțile interesate va reprezenta perspectiva migrației, 
perspectiva dezvoltării și ambele perspective?

-  Va permite termenul procesului de consultare o introducere în procesul de politici?
-  Care va fi ponderea rezultatelor neoficiale generate de procesul de consultare luate in 

considerare la discreția factorilor de decizie și ponderea contribuțiilor oficiale incluse direct în 
deciziile politice?

-  Este organizat procesul participativ astfel încât să fie semnificativ pentru fiecare etapă 
a ciclului de elaborare a strategiei?

-  Sunt  comunitățile  de  migranți  implicate  in  mod  direct  și  suficient?  Sunt  grupurile 
vulnerabile de migranți (femeile, copiii și migranții iregulari) complet reprezentate?

-  Există planuri de diseminare a informațiilor privind M&D către publicul  larg într-
un format prietenos, de exemplu, in limbile locale și prin mass-media nescrisă (adică radio și 
televiziune)?
Sursa: Integrarea migrației în strategiile de dezvoltare� Ghid pentru factori de decizie și specialiști, 
OIM, Chișinău, 2013�

Procesul propriu-zis de integrare a migrației în strategiile de dezvoltare presupune 
următoarele etape:

• Activități de pregătire,
• Analiza și evaluarea situației,
• Formularea obiectivelor și priorităților strategice,
• Elaborarea planului de acțiuni,
• Determinarea mecanismelor de dezvoltare a capacităților și de finanțare,
• Implementarea,
• Monitorizarea și evaluarea�

Activități de pregătire

În situația  în care un guvern este  interesat de integrarea migrației  în strategiile de 
dezvoltare, este important de văzut dacă acest proces este fezabil. Pentru a asigura succe-
sul și durabilitatea lui, se cere ca acesta să beneficieze de o largă susținere națională din 
partea autorităților, societății civile, a donatorilor/partenerilor de dezvoltare, parlamen-
tarilor, mediului academic, a migranților (inclusiv grupurile vulnerabile / grupurile mar-
ginalizate și femeile), a asociațiilor diasporei, a sectorului privat etc. Participarea părților 
interesate se poate manifesta la niveluri diferite.

După o evaluare a situației, guvernul trebuie să decidă dacă procesul de integrare a 
migrației  în strategiile de dezvoltare este justificat. Or, un asemenea proces,  în mod in-
evitabil,  va  genera  anumite  costuri.  Totuși  acestea  pot  fi  compensate  prin  valorificarea 
beneficiilor migrației datorită unei abordări coerente a procesului de integrare a migrației 
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în strategia de dezvoltare. Atunci când la nivel  local  lipsesc resursele necesare pentru a 
acoperi costurile procesului de integrare, trebuie analizată măsura în care donatorii sunt 
dispuși să ofere aceste resurse pentru inițierea procesului dat (de exemplu, pentru instru-
irea personalului implicat în proces, activități de cercetare, reuniuni și seminare, salarii 
etc.).

Etapa  de  pregătire  presupune  identificarea  unei  echipe  guvernamentale  care  se  va 
ocupa de procesul de integrare a migrației  în strategiile de dezvoltare. În acest context, 
Guvernul Republicii Moldova a creat o echipă formată din reprezentanți ai diverselor mi-
nistere, agenții publice și organizații obștești (așa-numitele Puncte Focale ale Migrației)80, 
care vor avea menirea de a consolida capacitățile instituționale privind realizarea politicii 
de  stat  în domeniul migrației și dezvoltării, precum și de a asigura o  interacțiune efici-
entă  între  instituțiile  guvernamentale  și  cooperarea  lor  cu  diaspora  în  vederea  integră-
rii migrației în strategiile de dezvoltare. Drept instituție de coordonare a echipei poate fi 
considerat Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD)81 care are drept misiune restabilirea, 
menținerea și dezvoltarea legăturii dintre diasporă, populația țării și instituțiile publice, 
îmbunătățirea mecanismelor de protecție a drepturilor diasporei moldovenești, precum și 
valorificarea oportunităților de dezvoltare ale migrației pentru dezvoltarea economică și 
socială a Republicii Moldova.

Boxa�3�2��Lista�instituțiilor�responsabile�de�promovarea�și�realizarea�politicii�în�dome-
niul�migrației�și�dezvoltării�și�a�diasporei�
(Dispoziția Guvernului nr. 58-d din 7 iunie 2013)

Ministerul Economiei
Ministerul Agriculturii și Industriei 
alimentare
Ministerul Finanțelor
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
drumurilor
Ministerul Educației
Ministerul Culturii
Ministerul Sănătății
Ministerul Muncii, Protecției sociale și a 
Familiei
Ministerul Mediului
Ministerul Tehnologiei Informației și 
Comunicațiilor
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Apărării
Ministerul Tineretului și Sportului
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor

Biroul Național de Statistică
Serviciul de Informații și Securitate
Serviciul Stare Civilă
Agenția Turismului
Agenția Relații Funciare și Cadastru
Agenția Națională pentru ocuparea Forței de 
Muncă (ANOFM)
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM
Camera de Comerț și Industrie
Casa Națională de Asigurări Sociale
Compania Națională de Asigurări în 
Medicină
Academia de Științe a Moldovei
Confederația Națională a Sindicatelor 
(CNSM)
Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii 
Moldova
Serviciul Vamal

80  Dispoziția Guvernului Nr. 58 din 07.06.2013.
81  BRD este o subdiviziune a Cancelariei de Stat, în subordinea directă a prim-ministrului și coordonează politicile de stat în 

domeniul diasporei. Este creată prin Hotărârea Guvernului nr. 780 din 19 octombrie 2012.
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Analiza și evaluarea situației

Analiza situației are loc la începutul procesului de elaborare a strategiilor de dezvol-
tare. Ea presupune cercetarea și colectarea de date pentru a înțelege contextul național 
și oferă o bază solidă de informații pentru a decide care strategii vor fi adoptate. Sunt 
descrise  modelele,  tendințele,  vectorii  migrației  caracteristice  bărbaților  și  femeilor, 
sunt identificate politicile, inclusiv cele de integrare a perspectivei de gen, sunt evaluate 
capacitățile de dezvoltare și resursele financiare disponibile pentru punerea în aplicare 
a planului național de acțiuni  în domeniul migrației și dezvoltării. Specificul național 
al migrației  și dezvoltării  este determinat  în baza unor cercetări  speciale care  scot  în 
evidență, inclusiv, diferențele dintre femei și bărbați în cadrul procesului migrator. Ur-
mează a fi identificat cadrul de politici care ar trebui să includă și politicile de integrare 
a perspectivei de gen.

Evaluarea trebuie să se desfășoare într-un mod deschis și participativ, pentru ca mai 
multe părți interesate să aibă posibilitatea de a-și exprima viziunea. Trebuie asigurată 
o analiză cuprinzătoare, implicarea statului și durabilitatea procesului. Întrebările-che-
ie cu referință la evaluare țin de contextul migrației (tendințele de migrație, impactul 
acesteia asupra dezvoltării și asupra drepturilor umane), de cadrul politic (mecanisme, 
procese, politici și legislație la toate nivelurile, precum și impactul acestora) și de resurse 
(financiare, umane, necesități legate de consolidarea capacității).

Finalitatea acestei etape se va concretiza într-un raport de evaluare, care va oferi 
suficiente informații pentru a permite luarea deciziilor cu privire la prioritățile strategi-
ce legate de migrație și dezvoltare.

Formularea obiectivelor și priorităților strategice

În  urma  evaluării  situației  existente  se  scot  în  evidență  prioritățile  strategice  le-
gate  de  migrație  și  dezvoltare.  Aceste  priorități  se  clasifică  în  funcție  de  importanța 
lor. Prioritățile și obiectivele trebuie să fie realizabile și stabilite în funcție de interese-
le parților  implicate  în politicile de migrație și dezvoltare  (M&D), dar și  în  funcție de 
capacitățile financiare, umane și de timp disponibile. Stabilirea priorităților și obiecti-
velor este extrem de complicată și înseamnă un exercițiu delicat de cântărire, care ne-
cesită luarea în calcul a intereselor diferitor actori, obținerea unui consens și aprecierea 
obiectivă a resurselor disponibile (umane, financiare, de timp) și a obiectivelor ce pot fi 
atinse. Prin urmare, procesul trebuie să fie deschis și transparent, astfel încât necesitățile 
și interesele tuturor părților interesate, cu precădere ale grupurilor vulnerabile și margi-
nalizate, să fie luate în considerare.

Este  necesar  ca  obiectivele  potențiale  să  se  încadreze  în  modelul  SMART  (să  fie 
inteligente): Specifice,�Măsurabile,�Realizabile,�Relevante�și�Încadrate�în�Timp.
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Boxa�nr� 3�3��Obiectivele�SMART
Specifice: în termeni de amploare și timp. Rezultatele și produsele planificate trebuie să 

descrie o condiție specifică din viitor;
Măsurabile: rezultatele, cantitative sau calitative, trebuie să conțină indicatori măsura-

bili, pentru a evalua dacă acestea au fost atinse sau nu;
Realizabile: partenerii trebuie să dispună de resurse și capacități necesare pentru a atin-

ge rezultatele fixate;
Relevante: indicatori care reflectă sau măsoară efectul proiectului.
Timp (Încadrate în timp): este necesar ca pentru atingerea fiecărui rezultat să fie fixat un 

termen concret – termenul de realizare.

Elaborarea planului de acțiuni

Etapa a  treia  se axează pe modul cum vor fi  realizate prioritățile  și obiectivele  se-
lectate în etapa anterioară. Sunt identificate acțiuni concrete în baza cărora sunt ulterior 
dezvoltate programe, proiecte, activități. Sunt stabiliţi partenerii responsabili și agențiile 
de implementare, precum și beneficiarii țintă. Trebuie subliniat că intervențiile nu trebuie 
să fie neapărat politici complet noi. De fapt, de multe ori ar putea fi vorba despre schimba-
rea punctului central al unei politici deja existente. Este important ca în toate programele 
și proiectele să fie integrată perspectiva de gen pentru a aborda coerent nevoile femeilor 
migrante. Principalul rezultat al celei de-a treia etape este proiectul Planului național de 
acțiuni privind Migrația și Dezvoltarea. Odată finalizat acesta, este necesar ca Planul de 
Acțiuni să fie adoptat oficial de către Guvern, ceea ce îi va conferi legitimitate, astfel încât 
să fie posibilă integrarea lui în bugetul național, facilitarea asistenței tehnice și financiare, 
precum și desfășurarea promptă a activităților relevante.

Determinarea mecanismelor de dezvoltare a capacităților și de finanțare

Etapa  a  patra  se  axează  pe  evaluarea  și  consolidarea  capacități  persoanelor  și 
instituțiilor  în  participarea  și  proiectarea  politicilor  legate  de  Migrație  și  Dezvoltare 
(M&D). Dezvoltarea capacităților este esențială pentru a asigura durabilitatea eforturilor 
legate de acest proces: o agendă de M&D poate avea  succes doar dacă este acceptată  la 
nivel  local  și dacă există capacități  locale. Dezvoltarea capacităților  implică dezvoltarea 
capacității instituțiilor guvernamentale și a funcționarilor publici, dar ar putea însemna și 
consolidarea capacităților altor instituții, precum autoritățile publice locale, societatea ci-
vilă (ONG-uri, asociații ale migranților și ale diasporei, parteneri sociali etc.) și/sau secto-
rul privat (de exemplu, patronatele). În această privință, va fi bine-venită desfășurarea unei 
evaluări a capacității, iar în caz de necesitate, elaborarea unei Strategii de Consolidare a 
Capacității, care să conțină un set de activități la nivel de persoane, organizații și societate. 
Strategiile de dezvoltare a capacităților acoperă o serie de activități vizând toate domeniile 
de mai sus și ar include acțiuni la diferite niveluri:
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• nivel individual (abordarea experiențelor, cunoștințelor și competențelor tehnice 
ale persoanelor, de exemplu prin consiliere și instruire individuală, sau furniza-
rea de instruire pentru anumite competențe);

• nivel de organizație (abordarea sistemelor, procedurilor și normelor, de exemplu 
prin redefinirea rolurilor, revizuirea funcțiilor unor anumite organe de stat sau 
instituirea unor mecanisme de reacție pentru părțile interesate);

• nivel de societate  (de  exemplu,  crearea  unor  capacități  favorabile  în  instituțiile 
naționale  cu  influență,  crearea  capacităților  unor  actori  neguvernamentali 
relevanți).

Pentru  a  studia  modul  în  care  instituțiile  pot  funcționa  mai  eficient,  dezvoltarea 
capacităților înseamnă mai mult decât activități de instruire sau angajarea de noi cadre 
pe problemele legate de integrarea migrației în strategiile de dezvoltare. Ea face parte din 
toate etapele ciclului de planificare și nu trebuie privită ca o activitate unică.

Finanțarea

Finanțarea  se  referă  la  stabilirea  costurilor  programelor  și  proiectelor  de  dezvol-
tare  incluse  în  Planul  de  Acțiuni,  identificarea  mecanismelor  de  finanțare  și  a  surselor 
potențiale de fonduri din bugetele naționale sau sectoriale și de la donatorii străini. Aceas-
tă etapă permite ca politicile legate de M&D să fie privite prin decizii referitoare la alocarea 
resurselor. Ar fi bine ca discuțiile despre finanțare cu diverse departamente ale guvernului 
să fie inițiate din timp și să implice reuniuni bilaterale și consultări de grup. Este impor-
tant ca donatorii să fie incluși de la început și să fie informați. Se cere ca, în etapa incipientă 
a procesului, să fie planificate o serie de consultări bilaterale sau multilaterale cu donatorii, 
cu scopul de a informa donatorii/partenerii de dezvoltare despre procesul de integrare și 
de a asigura familiarizarea părților cu interesele acestora. Suportul din partea donatorilor 
se poate manifesta printr-o sursă comună de fonduri pentru a finanța activitățile într-un 
domeniu specific sau printr-o abordare sectorială deplină. Mulți donatori rezervă o parte 
din bugetul  lor pentru a finanța proiecte  implementate de către unii actori specifici (de 
exemplu: ONG-uri, ONU, organizații internaționale, instituții de cercetare etc.) în funcție 
de problemă sau de programul localizat geografic. Trebuie luată în considerare Strategia 
de Mobilizare a Resurselor care va ilustra activitățile acoperite de bugetul existent, pe cele 
ce necesită finanțare adițională, precum și strategia de abordare a donatorilor.

Implementarea

În această etapă, planul de acțiuni legat de migrație și dezvoltare este pus în practică. 
Ceea ce presupune elaborarea unui plan de implementare și a unei strategii de mobilizare 
a resurselor. Vor fi identificate instituțiile de implementare care, la rândul lor, își vor deter-
mina clar resursele, procesul decizional, rolurile, responsabilitățile și modul de raportare. 
Planul de implementare  are  funcţia  de  a  transforma  Planul național de acțiuni  într-un 
document aplicabil, pentru a dirija activitatea zilnică de implementare. Acesta stabilește 
termenele, mecanismele și resursele de coordonare, riscurile și ipotezele, monitorizarea, 
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evaluarea și indicatorii. Planul de implementare este un „document viu”, care poate fi re-
vizuit, actualizat și adaptat pe măsură ce are loc aplicarea lui. Include trei componente:

Secțiunea de relatare a contextului  cuprinde  o  descriere  a  justificării  din  spatele 
strategiei de implementare alese, explicând motivele pentru care tipurile activităților le-
gate de politicile de migrație și dezvoltare selectate sunt cele optime, motivele selectării 
anumitor părți responsabile/agenți de implementare, logica ordonării activităților, proce-
sul participativ planificat și modul cum toate aceste elemente fac să fie obținută o strategie 
de implementare adecvată scopului; o descriere a rolurilor și responsabilităților părților 
interesate; o descriere a acordurilor bugetare și fiduciare încheiate pentru gestionarea re-
surselor mobilizate; o analiză a  interdependențelor,  riscurilor  și gestionării  riscurilor, o 
descriere a modului de comunicare a exercițiului de integrare și a audienței țintă.

Matricea de prezentare a domeniilor programului și a modului de implementare 
va cuprinde informațiile din Planul național de acțiuni cu privire la obiectivele generale, 
scopul programului și rezultatele acestuia.

Secțiunea de monitorizare și evaluare introdusă în planul de implementare va arăta 
cum, când și de către cine vor fi efectuate monitorizarea și evaluarea.

Monitorizarea și evaluarea

Monitorizarea și evaluarea presupune urmărirea sistematică a implementării Planu-
lui Național de acțiuni privind politicile  legate de migrație  și dezvoltare,  evaluarea  im-
pactului fiecărei activități sau proiect din cadrul planului. Conţine examinarea efectelor 
pozitive și negative ale planului asupra diferitor grupuri țintă, inclusiv asupra femeilor și 
bărbaților.  Indicatorii  specifici de migrație  includ  informațiile privind numărul gospo-
dăriilor  de  migranți,  componența  familiilor  de  migranți,  vârsta,  sexul,  țara  de  origine, 
cetățenia, profesia, scopul și durata șederii, precum și indicatorii altor aspecte ale proce-
sului de migrație, ca remitențele. Pentru a obține informațiile necesare procesului de mo-
nitorizare și evaluare pot fi utilizate sistemele naționale de monitorizare (recensămintele 
populației, studiile privind bugetele per familie, studiile privind forța de muncă etc.) sau 
comandate studii specifice privind migrația și dezvoltarea. În acest context, va fi utilizată o 
Matrice�de�Monitorizare�și�Evaluare pentru a ţine evidența activităților planificate, ceea 
ce va spori răspunderea și implicarea, îmbunătățind calitatea intervențiilor.

aCtivități praCtiCe

Întrebări de autoverificare

1.  Ce reprezintă o politică migraționistă? Care sunt scopurile unei politici migraționiste? 
Care  este  cel  mai  relevant  model  al  politicii  migraționiste  pentru  cazul  Republicii 
Moldova?
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2.  Ce scopuri urmărește politica migraționistă din cadrul Uniunii Europene?
3.  Ce scopuri urmărește politica migraționistă din Republica Moldova?
4.  Ce instituții de stat din Republica Moldova sunt responsabile de elaborarea și promo-

varea politicii migraționiste? În ce constau responsabilitățile acestor instituții?
5.  Explicaţi cum are loc procesul de integrare a migrației în strategiile de dezvoltare în 

Republica Moldova. Care sunt etapele principale ale procesului de integrare a migrației 
în strategia de dezvoltare?

Studiu de caz

Se vor formula obiective SMART și acțiuni axate pe integrarea migrației în strategiile 
de dezvoltare după următorul model:

Obiectivul strate-
gic M&D …

Rezultatul 
preconizat …

Efecte preconizate Activități Cheltuieli Rezultatul 
activităților

Progrese spre 
realizare

… … … … …
Categoriile de probleme legate de integrarea migrației în strategiile de dezvoltare:
•  Combaterea sărăciei,
•  Remitențe pentru dezvoltare (individuală, locală, națională),
•  Dezvoltare comunitară,
•  Munca casnică,
•  Starea de sănătate,
•  Educația și formarea profesională,
•  Drepturile fundamentale ale omului etc.
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Capitolul 4. impaCtul migrației 
asupra dezvoltării eConomiCe

1�� Impactul�migrației�internaționale�asupra�creșterii�economice�și�asupra�echilibrului�
macroeconomic

2�� Impactul�migrației�asupra�climatului�investițional�și��mediului�de�afaceri
3�� Remitențele�și�definirea�lor
4�� Instrumente�financiare�de�valorificare�a�remitențelor
5�� Costurile�economice�ale�migrației

Cuvinte-cheie: transfer de persoane, transfer de cunoștințe și know-how, transfer de remitențe, 
balanță de plăți externe, exod de creiere, irosire de creiere, programul PARE 1+1, asociații de 
băștinași, diaspora, model de dezvoltare bazat pe consum, maladia olandeză

Cu toate că fenomenul migrator este privit ca un fenomen neutru, cu efecte atât po-
zitive, cât și negative, totuși efectele pozitive prevalează asupra celor negative și justifică 
acțiunea factorilor care-i motivează pe oameni să migreze, indiferent dacă acești factori 
sunt de „împingere” sau de „atragere”. Printre cele mai tangibile efecte ale migrației sunt 
cele economice, care se pot manifesta la nivel microeconomic și macroeconomic.

Pentru a scoate în evidență efectele migrației asupra economiei, este oportună analiza 
impactului a trei tipuri de transferuri generate de migrație asupra dezvoltării economi-
ce,  și  anume  transferul de persoane,  transferul de cunoștințe și know-how,  transferul de 
remitențe. Acestea au repercusiuni puternice economice în țările de origine și în țările de 
destinație, contribuind simțitor la asigurarea funcționalității economiilor. Modul în care 
efectele migrației influențează dezvoltarea economică, la nivel macro- și microeconomic, 
reprezintă obiectul de studiu al prezentului capitol.

1. impaCtul migrației internaționale asupra Creșterii 
eConomiCe și asupra eChilibrului maCroeConomiC

Este  incontestabil  faptul  că  factorul  migrator  poate  avea  un  impact  considera-
bil asupra dezvoltării economice atât în țările de origine, cât și  în țările de destinație. 
În  condițiile  contemporane  de  globalizare,  caracterizate  prin  amploarea  comerțului 
internațional  și  accelerarea  fluxurilor  internaționale  de  capital  și  de  forță  de  mun-
că,  migrația  internațională  se  prezintă  ca  instrumentul  ce  contribuie  la  îmbinarea 
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principalilor  factori  de  producție  (munca  și  capitalul)  necesari  pentru  funcționarea 
normală  a  sistemului  economic.  În  acest  context,  toate  cele  trei  tipuri  de  transferuri 
generate de migrație contribuie,  în mare măsură,  la îmbinarea factorilor de producție 
fie  în țara de origine, fie  în țara de destinație, asigurând astfel procesul de dezvoltare 
economică.

Pentru  țările de origine migrația  internațională reprezintă o cale sigură de dimi-
nuare a șomajului, în situația în care țările se confruntă cu un surplus imens de forță 
de muncă și nu dispun de capacitățile economice necesare pentru a absorbi acest sur-
plus. De regulă,  șomajul ca  indicator al  instabilității macroeconomice  este determinat 
de funcționarea imperfectă a economiei, de volumul insuficient al investițiilor necesar 
pentru crearea noilor locuri de muncă, de mediul nefavorabil de afaceri, de capacitatea 
de cumpărare a populației,  care, fiind slabă,  compromite creșterea consumului  și,  re-
spectiv, creșterea economică.

Migrația  internațională  are  un  impact  benefic  și  pentru  economia  țărilor  de 
destinație.  De  regulă,  majoritatea  țărilor  de  destinație  se  caracterizează  printr-o 
populație  îmbătrânită,  fapt  ce  conduce  la un deficit de  forță de muncă.  În  situația  în 
care  ritmul  înalt  de  dezvoltare  economică,  specific  țărilor  de  destinație,  creează  mai 
multe locuri de muncă decât potențialul uman disponibil, migrația internațională este 
o cale de rezolvare a dezechilibrului economic (a deficitului de forță de muncă). Dacă 
acum câteva decenii deficitul în cauză era compensat prin atragerea lucrătorilor veniți 
din mediul rural sau de către femeile intrate pe piața muncii sau tinerii aflați în proces 
de formare profesională care au hotărât în timpul liber să presteze temporar servicii de 
muncă, în prezent aceste rezerve sunt epuizate, iar unica soluție de a acoperi deficitul 
de forță de muncă și de a menține un ritm normal de dezvoltare economică este atra-
gerea lucrătorilor migranți. Trebuie menționat că majoritatea lucrătorilor migranți sunt 
angajați  la  locuri de muncă necalificată, pentru care, de  fapt,  se  înregistrează cel mai 
mare deficit. Astfel, migrația internațională reprezintă și pentru ţările de destinație un 
factor de depășire a dezechilibrelor din economie și de pe piața muncii.

O altă problemă stringentă a țărilor de destinație depășită prin concursul procese-
lor migrației de muncă este atenuarea presiunii excesive asupra sistemelor de protecție 
socială cauzată de îmbătrânirea demografică. Situația în care numărul de persoane de 
vârsta a treia – principalii beneficiari ai sistemelor de protecție socială – este mai mare 
decât numărul contribuabililor la fondurile sociale (fondul de asigurări în medicină sau 
fondul de asigurări sociale) este depășită prin atragerea în sistemul economic a unei forțe 
de muncă tinere din contul persoanelor migrante. Prin urmare, primul tip de transfer 
generat de migrație,  și anume  transferul de persoane,  aduce beneficii economice atât 
țărilor de origine, cât și țărilor de destinație.

Cel de al doilea tip de transfer, legat de transferul de cunoștințe și know-how, de 
asemenea, vine cu o contribuție semnificativă pentru dezvoltarea economică a  țărilor 
de origine și a celor de destinație.  În noile condiții  economice  în care cunoștințele  și 
inovația  au  un  rol  decisiv  pentru  dezvoltarea  economică,  transferul  de  cunoștințe  și 
know-how aduce beneficii semnificative. Pentru țările de origine transferul de cunoștințe 
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se  manifestă  prin  noile  experiențe  și  abilități  profesionale,  prin  noua  cultură  de  afa-
ceri  și  de  muncă  pe  care  lucrătorii  migranți  reîntorși  le-au  acumulat  în  țările  econo-
mic dezvoltate și au de gând să le utilizeze în unitățile economice din țările de origine, 
contribuind  astfel  la  creșterea  productivității  și  a  competitivității  economice  a  lor  și, 
prin urmare, la creșterea semnificativă a valorii adăugate. De aceea este destul de im-
portant ca autoritățile publice din țările de origine să conștientizeze rolul câștigurilor 
obținute din acest tip de transfer pentru o perspectivă de lungă durată și să le valorifice 
la maximum prin oferirea oportunităților reale și atractive de angajare pentru migranții 
reîntorși.  În caz contrar,  aceste persoane, posesoare ale unui „capital intelectual”  im-
portant, iau cale întoarsă în țara de destinație, regăsindu-se cu succes la întreprinderile 
și organizațiile din această țară, iar țara de origine va înregistra pierderi potențiale ale 
creșterii economice.

La nivel microeconomic transferul de cunoștințe contribuie la abilitarea economică 
a lucrătorilor migranți și, prin urmare, la creșterea veniturilor lor, respectiv, a bunăstării 
lor și a membrilor familiilor acestora, la creșterea satisfacției de muncă, la schimbarea 
statutului ocupațional.

Pentru țările de destinație acest tip de transfer se manifestă prin atragerea lucrăto-
rilor migranți de calificare înaltă, a așa-numitor specialiști care nu se pot regăsi în țara 
lor de origine. În situația în care potențialul lor profesional și creativ nu este valorificat 
la  justa valoare  în  țările de origine are  loc o banală „irosire de creiere”  (așa-numitul 
fenomen „brain-waste”), iar emigrarea lor într-o țară în care ei se pot realiza din punct 
de vedere profesional va aduce beneficii și lucrătorilor migranți, și familiilor lor (la nivel 
microeconomic),  dar  și  economiei  țărilor  de  destinație  (la  nivel  macroeconomic).  De 
altfel, o „irosire de creiere” este și situația în care persoane cu un nivel înalt de instruire 
și abilități profesionale se angajează în țările de destinație la munci necalificate, fenomen 
extrem de răspândit în prezent. Sunt destul de frecvente cazurile în care medicii, cadrele 
didactice sau alte categorii ocupaționale a căror formare necesită o perioadă îndelunga-
tă de timp pleacă la muncă peste hotare pentru a presta munci necalificate pentru care 
obțin un venit net superior, comparativ cu salariile pe care le aveau în țara de origine. 
Situația este extrem de periculoasă din punctul de vedere al degradării capitalului uman 
existent,  care,  în  ultimă  instanță,  compromite  șansele  de  dezvoltare  durabilă  pentru 
țările de origine.

Boxa�4�1��Distribuția�lucrătorilor�migranți�din�Republica�Moldova�în�funcție�de�categori-
ile�profesionale�și�sex,�2013,�%

Studiul „Nexus” realizat în 2012–2013 arată că statutul ocupațional pe care îl au lucră-
torii migranți din Republica Moldova este, în mare parte, de lucrător necalificat – 59% din 
totalul femeilor migrante și 43% din totalul bărbaților migranți, sau lucrător calificat – 36% 
din totalul femeilor lucrătoare migrante și 50% din totalul bărbaților migranți, și doar o parte 
extrem de mică din aceștia sunt angajați cu statut de funcționar, manager de nivel înalt sau 
lucrător profesionist.
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Sursa: Nicolaas de Zwager, Ruslan Sintov� Studiu de piață: Inovație în migrația circulară  – 
Migrație și dezvoltare în Moldova� Chișinău: IASCI, 2014�

În general, în condițiile unei economii bazate pe cunoaștere și inovații, cum este cea 
din țările economic dezvoltate, orice abilitate profesională, orice idee de producție capa-
bilă să aducă o valoare adăugată este bine-venită. Doar țările cu capacitate de a atrage și a 
valorifica acest „capital intelectual” pot face față competiției economice mondiale, din ce 
în ce mai intense, și, prin urmare, vor înregistra ritmuri înalte de dezvoltare.

Asupra creșterii economice contribuie și cel de al treilea tip de transfer – transferul 
de remitențe (sau active financiare). De regulă, activele financiare reprezintă partea din 
veniturile lucrătorilor migranți pe care aceștia le trimit acasă pentru întreținerea familii-
lor sau pentru unele planuri investiționale de perspectivă (procurarea unei locuințe sau a 
unui bun de folosință îndelungată, inițierea unei afaceri etc.).

Volumul de resurse valutare venite în țară în calitate de remitențe reprezintă o sursă 
destul de importantă pentru asigurarea unui trai decent pentru familiile în care unul sau 
mai mulți membri sunt plecați  la muncă peste hotare. Pe  lângă faptul că aceste resurse 
contribuie  la  creșterea bunăstării  familiilor  ai  căror membri  sunt  lucrători migranți,  la 
nivel macroeconomic ele contribuie și la creșterea consumului intern care, la rândul său, 
stimulează creșterea economică.

Potrivit teoriei keynesiste, orice intrare de capital în circuitul economic al unei țări, 
prin efectul de multiplicare, duce  la o creștere a activității  economice  și,  respectiv,  la o 
creștere a Produsului Intern Brut. Principalele modele macroeconomice – modelul „Ve-
nit-Consum”  sau  „Echilibrul conjugat al piețelor”  (modelul „IS-LM”)  –  demonstrează 
impactul pozitiv al remitențelor pentru perspectivele creșterii economice.

Modelul „venit-consum” al lui J. M. Keynes ilustrează situația de echilibru a economi-
ei. Variabilele utilizate în model sunt cererea efectivă de mărfuri (D), consumul final glo-
bal (C), economiile (S), investițiile brute (I) și venitul global (sau producția), (Y). Situația 
de  echilibru  a  sistemului  economic  presupune  că  cererea  agregată  este  egală  cu  oferta 
agregată.

Cererea agregată este reprezentată prin consumul final și investiții:
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 D = C + I  (4.1.)

Oferta agregată reprezintă venitul național repartizat în consum și economii:

 Y = C + S (4.2.)

Astfel, condiția de echilibru se prezintă ca:

 D = Y, (4.3.)
 sau C + S = C + I, (4.4.)
 sau S = I (4.5.)

În condițiile unei economii deschise, situaţia de echilibru este completată și cu vari-
abilele de import (M), de export:

 Y + M = D + X (4.6.)

Astfel noua ecuație de echilibru economic se prezintă astfel:

� S�+ M = I + X (4.7.)

În modelul keynesian economiile și importurile S și M sunt considerate drept ieșiri, 
pe când investițiile și exporturile I și X, respectiv, intrări. În acest context, remitențele (R) 
injectate în circuitul economic văzute și ele în calitate de intrări conduc la creșterea veni-
tului de echilibru din punctul A�(Y1) în punctul B�(Y2) (figura nr. 4.1).

figura 4.1 modelul keynesian

Echilibrul economic depinde în mare măsură de  impactul remitențelor R asupra 
înclinației marginale spre economisire  și  înclinației marginale spre consum din import 
(elasticitatea economiilor și a consumului din import în funcție de venit). Ieșirile simul-
tane vor forța echilibrul final să se deplaseze din punctul B (Y2) în punctul C (Y3).
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Astfel, remitențele,  transformându-se fie  în consum final (C), fie  în economii (S) 
care ulterior se pot transforma în resurse investiționale (I), stimulează creșterea cererii 
agregate.  Creșterea  venitului  global  al  unei  țări  de  pe  urma  remitențelor  (R)  poate  fi 
reprezentată printr-o creștere autonomă a încasărilor din exporturi (adică de export al 
factorului muncă) sau prin investiții adiționale. Economiile și importurile au un grad 
înalt de dependență față de venit.

În mod evident, în situația în care capacitățile de producție ale țării de origine nu 
sunt în stare să satisfacă cererea agregată crescândă, ea este compensată prin creșterea 
importurilor, astfel încât exportul net (diferența dintre export și import) va avea o va-
loare negativă. Ca atare, importurile reprezintă o „scurgere” din circuitul economic care 
în situația unor creșteri necontrolate poate afecta grav echilibrul de pe piața bunurilor și 
de pe piața monetară. În acest caz, transferul de remitențe exprimat prin transferuri în 
valută joacă un rol important de depășire a acestor dezechilibre.

Dacă  importurile  sunt mai mari decât exporturile, atunci soldul balanței comer-
ciale devine negativ. O asemenea situație slăbește capacitatea de cumpărare a monedei 
naționale în raport cu moneda altor țări. Cu alte cuvinte, un deficit al balanței comerci-
ale duce la diminuarea cursului valutar al monedei naționale. De regulă, asigurarea unei 
capacități internaționale stabile de plată a monedei naționale se realizează prin export 
care, la rândul său, necesită investiții pentru crearea unor noi capacități de producție, 
dependente de fondurile publice și private destinate dezvoltării. Dacă exporturile nu fac 
față nevoilor economiei naționale, remitențele în valută (adică migrația internațională) 
devin,  din  acest  punct  de  vedere,  un  important  înlocuitor  al  exportului.  Remitențele 
care vin în țara de origine sub forma unor resurse valutare alimentează contul de ca-
pital  al  balanței de plăți externe82  și  compensează,  într-un  fel,  deficitul  balanței  co-
merciale,  consolidând  totodată,  și  valoarea  monedei  naționale.  Astfel,  transferul  de 
remitențe completează stocul de resurse valutare din țară și determină stabilizarea mo-
nedei naționale. Astfel piața valutară este puternic influențată de veniturile lucrătorilor 
migranți.

Boxa�4�2��Impactul�remitențelor�asupra�dezvoltării�economice�din�Republica�Moldova
Creșterea economică din ultimii  ani  înregistrată  în  republică datorează creșterii  con-

sumului final. Ritmurile de creștere ale consumului final  sunt net superioare ritmurilor de 
creștere ale Produsului Intern Brut, iar valoarea consumului final depășește valoarea acestuia.

Consumul final datorează creșterii consumului gospodăriilor casnice grație remitențelor 
din munca cetățenilor din Republica Moldova de peste hotare. Creșterea cererii, în condițiile 
producției interne limitate, a determinat evoluția ascendentă a importurilor.

82  Balanța de plăti externe reprezintă un instrument al Băncii Naționale, un tablou statistic sub formă contabilă care înregistrează 
sistematic ansamblul fluxurilor reale, financiare și monetare intervenite între rezidenții unei economii și restul lumii în cursul 
unei perioade de timp, de regulă un an. Balanța de plăți externe operează cu fluxuri și stocuri, urmărind evenimentele econo-
mice pe parcursul unei perioade de referință, și nu cu solduri economice existente la un moment dat. Balanța de plăţi reflectă 
capacitatea economică a țării respective, starea și amploarea tranzacțiilor sale economice cu celelalte țări, sănătatea economiei 
naționale, credibilitatea acelei țări fată de alte țări.
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Pentru  Republica  Moldova  migrația  internațională  se  prezintă,  în  primul  rând,  ca  o 
sursă esențială  în asigurarea unui  trai decent pentru o mare parte a  locuitorilor republicii. 
Reieșind  din  faptul  că  migrația  internațională,  în  cea  mai  mare  parte,  are  scop  de  muncă, 
aceasta  asigură  intrarea  unor  fluxuri  financiare  impunătoare  care,  la  rândul  lor,  contribu-
ie la creșterea bunăstării populației republicii. Datele Băncii Naționale arată că în anul 2014 
migrația internațională de muncă a adus în republică, pe căi oficiale, în calitate de remitențe, 
circa 1,6183 miliarde USD, ceea ce constituie circa o pătrime din PIB. În perioada 2000–2014 
volumul net al remitențelor a crescut de peste 9 ori, de la 178,6 mil. USD la 1612 mil. USD în 
201484.

Estimarea�fluxurilor�de�remiteri�în�baza�datelor�din�Sondajul�Bugetelor�Gospodăriilor�
Casnice�al�BNS�și�datelor�din�Balanța�de�Plăți�compilată�de�BNM,�milioane�USD

Sursa: Prohnițchi Valeriu, Lupușor Adrian� Opțiuni privind valorificarea remitențelor și econo-
miilor emigranților pentru dezvoltarea Republicii Moldova� Chișinău: UNDP, 2013�

Prin urmare, și cel de al treilea tip de transfer contribuie semnificativ la dezvoltarea 
economică a țării de origine, având cel mai puternic și cel mai vizibil impact asupra dez-
voltării. Trebuie menționat că în ultimii ani transferul de remitențe a înregistrat o dinami-
că spectaculoasă, practic, în toate țările lumii. În Republica Moldova a atins nivelul de 1,6 
miliarde de dolari SUA (în 2014), constituind principalul factor de dezvoltare economică 
în ultimii 15 ani.

Se  poate  conchide  că  migrația  internațională  prin  intermediul  celor  trei  tipuri  de 
transferuri are un caracter intervenționist și, totodată, un impact puternic asupra dezvol-
tării  economice. Pe  lângă  faptul că  lucrătorii migranți  transferă  resurse financiare des-
tinate întreținerii  familiilor  lor, completează,  implicit,  fondul de consum intern al țării, 
fondul de dezvoltare și, într-o anumită măsură, fondurile bugetare ale economiei. Ei sunt 
potențialii creatori de locuri de muncă fără un aport investițional privat sau public din 
economia  națională.  Iar  transferul  de  valută  realizat  de  lucrătorii  migranți  din  străi-
nătate  poate  fi  considerat  unul  din  marile  avantaje  ale  migrației  internaționale,  care  se 

83  www.bani.md
84  Prohnițchi Valeriu, Lupușor Adrian. Opțiuni privind valorificarea remitențelor și economiilor emigranților pentru dezvolta-

rea Republicii Moldova. Chișinău: UNDP, 2013.
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răsfrânge asupra monedei naționale sub aspectul evoluției cursului monedei naționale pe 
piața valutară.

2. impaCtul migrației asupra Climatului 
investițional și mediului de afaCeri

Migrația  forței  de  muncă  și  antreprenoriatul  sunt  două  componente  ale  activității 
umane  ce  corelează  foarte  strâns.  Mulți  lucrători  migranți  la  întoarcere  implementea-
ză  ideile de afaceri,  înființând firme și creând astfel noi  locuri de muncă.  În unele  țări 
aproape jumătate din creșterea economică se datorează lucrătorilor migranți, mai bine zis 
activității antreprenoriale ale migranților reîntorși.

Experiența de muncă câștigată în străinătate, experiența de  leadership și calificări-
le dobândite  în străinătate, spiritul antreprenorial sunt corelate atunci când o persoană 
dorește să dezvolte o afacere. Pe măsură ce lucrătorul migrant acumulează capital finan-
ciar, uman și relațional și își satisface nevoile de bază, va avea tendința să investească în 
activități productive, devenind antreprenor. Pentru o parte semnificativă a migranților, a 
munci în străinătate reprezintă o strategie intermediară pentru strategia antreprenorială. 
Există o legătură strânsă între experiența acumulată în țara străină și orientarea antrepre-
norială, ambele la nivel comportamental și de intenție.

Migrația internațională este importantă pentru cultivarea unei culturi antrepreno-
riale, în special pentru țări aflate în tranziție la economia de piață, cum este și Republica 
Moldova. Una din principalele cauze ale crizei economice din aceste țări este lipsa spiri-
tului antreprenorial înăbușit în cel mai dur mod în perioada economiei socialiste. Datele 
statistice  arată  că  la  ora  actuală  în  Republica  Moldova  ponderea  populației  ocupate  cu 
statut de patron în totalul populației ocupate este infim de mică și reprezintă doar 0,4%. 
Din  acest  considerent,  deprinderile  de  muncă  și  cele  antreprenoriale  pe  care  lucrătorii 
migranți și le cultivă în țările de destinație cu un nivel înalt de dezvoltare economică și pe 
care le pot aplica la întoarcere sunt extrem de importante pentru perspectivele de dezvol-
tare a țărilor de origine.

Boxa�4�3��Evoluția�antreprenoriatului�în�Republica�Moldova
Pe parcursul anilor 2006–2014, numărul  întreprinderilor mici și mijlocii a  înregistrat o 

tendință stabilă de creștere – de la 35,5 mii până la 52,3 mii. Totodată, pe fundalul creșterii nu-
mărului întreprinderilor, acestea s-au concentrat primordial în comerț – 20,5 mii, în domeniul 
tranzacțiilor  imobiliare,  închirierilor  și  activităților  de  servicii  prestate  întreprinderilor  –  9,6 
mii, pe când numărul întreprinderilor din industria de prelucrare și agricultură se prezintă des-
tul de modest – respectiv, 4,8 mii și 2,8 mii. Creșterea numărului de întreprinderi nu a determi-
nat și o creștere a numărului de locuri de muncă. Pe parcursul ultimilor ani numărul salariaților 
din cadrul întreprinderilor a înregistrat o descreștere continuă, cifrându-se în 2014 la nivelul de 
circa 519 mii persoane, din care sectorul IMM absoarbe 56,2% din totalul angajaților.
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Sursa: ODIMM

Migrația  internațională  are  un  impact  puternic  și  asupra  comportamentului 
investițional al populației. Cercetările empirice au arătat că de la jumătate până la două 
treimi din banii obținuți din muncă în străinătate de către lucrătorii migranți sunt trimiși 
acasă pentru întreținerea familiilor lor. Însă, odată ce necesitățile de consum au fost sa-
tisfăcute, restul banilor sunt economisiți. În anumite situații favorabile aceste resurse fi-
nanciare disponibile pot ușor să se transforme în resurse investiționale. Asigurarea unui 
climat  investițional  sănătos,  precum  și  implementarea  unor  instrumente  eficiente  de 
transformare a remitențelor în investiții ar induce ritmuri sporite de creștere economică. 
Este bine-cunoscut faptul că suma transferurilor de remitențe depășește cu mult volumul 
investițiilor  străine  venite  în  țările  de  origine  din  țările  dezvoltate,  precum  și  asistența 
tehnică acordată de către organismele internaționale luate la un loc. Din acest considerent, 
transformarea remitențelor în resurse investiționale poate avea un impact simțitor pentru 
o eventuală relansare economică. Una din condițiile principale pentru asigurarea clima-
tului investițional prielnic este diminuarea riscului investițional și creșterea credibilității 
în instituțiile financiare din partea lucrătorilor migranți.

În acest context, principalul scop al autorităților publice ar fi consolidarea capacității 
lor de a valorifica resursele provenite din migrație și de a le integra în politicile de dezvol-
tare economică atât la nivel național, cât și la nivel local. Practicile internaționale privind 
transformarea remitențelor în resurse investiționale vor fi reflectate în cele ce urmează.

3. remitențele și definirea lor

Remitențele sunt banii pe care migranții îi transmit în țara de origine indiferent de 
tipul lor de deplasare sau de caracteristicile individuale. Termenul este utilizat pentru a 
desemna transferurile monetare și  transferurile de bunuri sau servicii  (cadouri, diverse 
obiecte aduse direct de migranți sau trimise pe durata șederii lor în străinătate spre țara de 
origine). Deși remitențele au făcut parte dintotdeauna din logica migrației, către sfârșitul 
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secolului XX acestea au înregistrat o creștere impunătoare. Cifrele furnizate de FMI85 ara-
tă o creștere a remitențelor  la nivel global de  la 2 miliarde de dolari SUA în 1970  la 54 
de miliarde în 1995 și peste 105 miliarde în 199986. În 2008, India, cu aproximativ 52 de 
miliarde de dolari primiți din străinătate, deținea primul loc la nivel mondial, urmată de 
China și Mexic. Deși cu un nivel al remitențelor mai mic în termeni absoluți, există state 
pentru care sumele trimise de migranți se ridică la peste 10% din PIB (de exemplu, 20% 
pentru Honduras, 24% pentru Republica Moldova sau 50% pentru Tadjikistan)87.

Totodată, remitențele pe care le trimit migranții acasă pot fi, deopotrivă, și informale, 
acestea înregistrând sume inimaginabile. Prietenii, rudele, cunoscuții care se duc acasă, 
revenirea sau vizita sunt prilejuri pentru remitere; sistemele informale paralel cu canalele 
oficiale (sisteme de tipul hawala sau mulas) permit în formă instituționalizată transferu-
rile monetare ale migranților. Comisioanele  ridicate practicate pentru  transferuri,  lipsa 
infrastructurii  financiare  la origine,  statusul nereglementat  la destinație  al migranților, 
teama de a se implica în tranzacții formale, chiar și atunci când acestea sunt posibile, sunt 
numai câțiva dintre factorii care favorizează transmiterea informală de bani. Toate sumele 
care circulă în acest mod nu sunt incluse în estimările remitențelor la nivel global.

Prin urmare, importanța sumelor transferate de migranți devine evidentă. De aceea, 
definirea și măsurarea lor, precum și găsirea unor posibilități de orientare a remitențelor 
în dezvoltare reprezintă un obiectiv de o importanță majoră.

În prezent, cu toate că există mai multe definiții ale remitențelor, nu se poate afirma 
că există deja o claritate în definirea și estimarea acestora. Deocamdată, nu dispunem de 
o definiție care ar surprinde toate formele de manifestare a transferurilor din exterior, tot 
mai variate pe zi ce trece.

Definiție 4.1. Ce reprezintă remitențele?
Remitențele reprezintă transferurile financiare și/sau reale încasate de peste hota-

re de persoanele fizice din țară, în cadrul proceselor de export al forței de muncă și de 
migrație economică, inclusiv alte transferuri unilaterale primite de la persoane fizice 
afiliate�

Aici nu sunt incluse veniturile din activități antreprenoriale organizate, pensiile sau 
alte despăgubiri sociale încasate de la alte state, bursele studenților și alte venituri din genuri 
de activități ce nu implică exportul de muncă și/sau migrația economică internațională.88

În prezent, în Republica Moldova noțiunea de remitențe este utilizată după cum este 
specificată în Hotărârea Guvernului 1167/16.10.2008: „remitențele sunt o parte a venitului 
global al persoanei și pot proveni de la membrii familiei sau de la alte persoane din țară 
sau de peste hotare”, precum și în Hotărârea Guvernului 242/01.03.2005 „remitențele sunt 
venituri ale cetățenilor, obținute din munca peste hotare”.

85  FMI, care utilizează o definiție largă a remitențelor (vezi THP Foundation, UNESCO, 2009, Oameni în mișcare. Selecție de 
termeni și concepte), publică estimări anuale ale remitențelor în Balance of Payments Yearbook.

86  Vertovec Steven. Migrant transnationalism and modes of transformation. In: Portes Alejandro și DeWind, Josh (coord.), Re-
thinking migration: New theoretical and empirical perspectives, New York: Berghahn Books, 2007, p. 164.

87  Banca Mondiala.
88  Moraru Angela. Remiterile și impactul lor economic în Republica Moldova. Teza de doctor. Chișinău, 2009.
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Totodată, Banca Națională a Moldovei prezintă pe pagina oficială WEB statistica 
transferurilor  din  străinătate  efectuate  prin  sistemul  bancar  de  către  persoane  fizice, 
specificând că: „Transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate de persoane 
fizice (rezidente și nerezidente) reprezintă sumele de bani remise în țară prin intermediul 
sistemului bancar național, inclusiv prin sistemele de transfer internațional de bani� Su-
mele sunt recalculate din valuta originală a transferului în dolari SUA la cursul oficial al 
BNM la data efectuării transferului� De menționat că atât proveniența, cât și destinația 
acestor sume pot fi diferite� Ele pot fi constituite nu doar din remitențele migranților mol-
doveni ce muncesc peste hotarele țării, ci și din alte remitențe valutare”�  Astfel,  Banca 
Națională nu divizează aceste transferuri în recompense pentru munca migranților și 
alte tipuri de transferuri (cum ar fi: încasări din prestării de servicii și din exporturi de 
bunuri efectuate de persoane fizice, cadouri de la cetățenii altor state,  investiții ce ur-
mează a fi efectuate de persoanele fizice etc.).

Remitențele pot fi de mai multe tipuri: în bani sau în natură, iar în funcție de me-
toda utilizată de transferare, acestea pot fi formale (utilizarea serviciilor agențiilor spe-
cializate formale: bănci, operatori oficiali pe piața transferurilor internaționale de bani, 
poșta, operatori de telefonie mobilă) și informale (transferarea banilor prin alte metode 
decât cele formale: transportatori de numerar, însoțitori de tren, rude și prieteni, opera-
tori pe piața transferurilor neformale etc.).

Pornind de la valoarea impunătoare a fluxurilor de remitențe la nivel mondial, este 
foarte  important  să  se  cunoască  cum  se  formează  acestea  și  prin  ce  metode  ajung  la 
destinație, în țările de origine ale migranților economici și la familiile lor. Deși sumele 
transferate  sunt, de  regulă, destul de mici  și nu depășesc câteva  sute de dolari,  ele  se 
acumulează în fluxuri valutare uriașe.

Decizia remitentului de a utiliza canalele oficiale sau neoficiale (rețeaua familială, 
prietenii) pentru scopuri de remitere depinde de un șir de factori. Printre care: numărul 
și tipul restricțiilor asupra fluxurilor de valută străină, în vigoare în țările de destinație 
și de origine, nivelul costurilor tranzacțiilor impuse de intermediarii financiari, precum 
și alte tipuri de control al capitalului.

Astfel, în Republica Moldova căile de transfer de bani au fost grupate în 7 catego-
rii:  bănci;  operatori oficiali de transferuri financiare  (de  exemplu,  sisteme  specializate 
în transferuri internaționale de bani); oficii poștale (prin mandate poștale); noi tehnolo-
gii de transfer (de exemplu, operatoriii de telefonie mobilă, transferurile prin Internet); 
cărăuși de mărfuri (transportul feroviar, auto, aerian); operatori pe piața transferurilor 
neoficiale (de exemplu, sistemul hawala); transportatori de numerar. Toate aceste transfe-
ruri sunt, într-o oarecare măsură, în Republica Moldova utilizate. Trebuie de menționat 
că nu  în  toate  țările băncile acordă servicii persoanelor  fără statut  juridic  legal, astfel 
mulți angajați moldoveni peste hotare sunt nevoiți să utilizeze transferurile „neoficiale”.

La nivel internațional, pentru evidența remitențelor, se utilizează statistica balanței 
de plăți, care reprezintă tabloul schimburilor monetare ale unei țări cu restul lumii, sta-
tistică întocmită după metodologia elaborată de FMI. Conform definițiilor din Balanța 
de plăți există patru categorii de înscrieri ale tranzacțiilor externe ale persoanelor fizice:
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Compensarea pentru muncă  (eng. Compensation of employees) cuprinde recom-
pensele, salariile și alte beneficii (în bani sau în natură) câștigate de indivizi – în alte țări 
decât cele în care ei sunt rezidenți, încasate din munca depusă și plătită de angajatorii 
acelor țări.

Transferurile efectuate de angajați  (eng.  Workers’ remittances)  cuprind  transfe-
rurile curente ale migranților, angajați  în alte  țări  și  considerați  rezidenți ai acestora. 
Transferurile  efectuate  de  muncitori,  deseori,  implică  persoane  înrudite.  Persoanele 
care muncesc sau stau în altă țară mai puțin de un an sunt considerate nerezidenți ai 
acesteia, tranzacțiile lor sunt în majoritate atribuite componentei precedente.

Transferurile migranților (eng. Migrants’ transfers) nu sunt tranzacții între două 
părți, ci  înscrieri compensatorii ale fluxurilor de bunuri și  schimburilor, care apar  în 
urma migrației (schimbarea rezidenței pentru cel puțin un an) indivizilor dint-o țară în 
alta. Suma ce se înregistrează va fi egală cu valoarea netă a averii migrantului pe care el 
o ia cu sine.

Alte transferuri curente  (eng.  Other current transfers)  în  bani  sau  bunuri  între 
rezidenți și nerezidenți (produse alimentare, îmbrăcăminte, alte bunuri de consum, me-
dicamente etc.) sunt cele destinate pentru a ușura situațiile cauzate de foamete, dezastre 
naturale, războaie etc., precum și contribuțiile regulate (inclusiv cotizații de membru) 
ale organizațiilor de caritate, religioase, de știință și de cultură. De asemenea, aici sunt 
incluse  cadourile,  zestrea,  moștenirea,  pensiile  de  întreținere  și  alte  remiteri  de  bani 
pentru  susținere,  biletele  și  premiile  de  loterie,  plățile  pentru  fondurile  de  pensii  ale 
organizațiilor neguvernamentale.

Diverse  cercetări  empirice  arată  că  circa  30–40  de  procente  din  remitențe  sunt 
transmise  pe  căi  informale89.  Pentru  Republica  Moldova  cea  mai  răspândită  cale  de 
transmitere a remitențelor reprezintă serviciile șoferilor și a  însoțitorilor de tren, care 
pentru o anumită taxă aduc banii în țară. Modalitatea dată este scumpă și riscantă. Dacă 
ținem cont de faptul că nu există limite la introducerea valutei în țară, aparent transpor-
tarea numerarului este cea mai variantă optimă, neimplicând cheltuieli mari.

Printre operatorii pe piața transferurilor neoficiale este răspândit sistemul hawala. 
Sistemul hawala  este  o  modalitate  informală  de  transferuri  bănești  bazat  pe  onoare, 
constituind  o  rețea  largă  de  intermediari,  cel  mai  des  utilizată  în  Orientul  Mijlociu, 
Africa și Asia90. Inițial, hawala s-a dezvoltat ca sistem de finanțare a comerțului cu regi-
unile îndepărtate, în special, în Europa medievală, presupunând transferul datoriei de la 
persoana dintr-o regiunea dată către reprezentantul acesteia în altă regiune. De aici, în 
prezent în cercurile financiare europene și în relațiile comerciale se utilizează noțiunea 
de aval (garanție că o cambie, un bilet la ordin etc. vor fi plătite la prezentare. Avalul 
este dat de obicei de bănci la cererea clienților săi91). Modul de funcționare a sistemului 
este destul de simplu. Persoana care dorește să transfere o sumă de bani se adresează 
la un intermediar (broker) din orașul în care se află, dându-i suma de bani ce trebuie 
89  Valeriu Prohnițchi, Adrian Lupușor. Opțiuni privind valorificarea remitențelor și economiilor emigranților pentru dezvolta-

rea Republicii Moldova. Chișinău: UNDP, 2013.
90  Luecke Matthias, Mahmoud Toman Omar, Pinger Pia. Modele și tendințe ale remitențelor în Republica Moldova. Institutul de 

economie mondială din Kiel. ASDI, iunie 2007. 42 p.
91  Streinu Anca. Dicţionar de economie. București: Ed. Niculescu, 2001. 336 p.
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transferată într-un alt oraș sau țară unei anumite persoane. Brokerul contactează (de re-
gulă, prin telefon) un alt broker din țara respectivă pentru a achita în numele său suma, 
cu promisiunea că o va returna mai târziu. Principala caracteristică a acestei modalități 
este  încrederea  în onoarea  intermediarului, deoarece  în aceste  tranzacții nu sunt  im-
plicate niciun  fel de acte.  Intermediarii  în așa sisteme pot  încasa un comision pentru 
serviciile  lor sau pot utiliza o rată de schimb destul de avantajoasă pentru efectuarea 
tranzacțiilor. Adesea sumele transmise inițial într-o valută sunt încasate de beneficiar în 
alta, din cauza politicii valutare restrictive a unor ţări (de exemplu, Pakistan, Egipt etc.) 
sau a unui sistem bancar slab dezvoltat (Afganistan, Yemen, Somalia). Această modali-
tate de transfer este destul de populară datorită costurilor reduse față de sistemul bancar 
și rapidității cu care se execută serviciile.

Astfel de metode sub diverse denumiri sunt întâlnite și în alte țări, cum ar fi hundi 
in India (paralel cu sistemul bancar, agenții angadia efectuează servicii de curier pentru 
transportul de bani între orașele țării). Aceste sisteme nu sunt utilizate doar de migranți, 
ci și de mediul de afaceri din țările respective.

Noile tehnologii de transfer au majorat accesul migranților la transferurile de bani 
și au contribuit considerabil la micșorarea costului acestora prin îmbunătățirea mediu-
lui concurențial. În categoria dată pot fi incluse transferuri prin intermediul telefoniei 
mobile, Internet (de exemplu, WEB portmoneele), precum și prin instrumente financi-
are aferente.

Guvernele sunt cel mai interesate în a cunoaște volumul real al transferurilor, pen-
tru a putea lua decizii macroeconomice corespunzătoare. Efortul comun al statelor de 
a aduce aceste tranzacții pe piața transferurilor oficiale este îndreptat spre prevenirea și 
controlul spălării de bani și al altor tranzacții ilicite. Prestatorii de servicii de transfer, de 
asemenea, urmăresc canalizarea lor în sfera oficială, din motivul profiturilor potențiale 
înalte, simplificând accesul populației la serviciile financiare. Astfel, creșterea spectacu-
loasă a remitențelor la nivel global reflectă, de asemenea, succesul acțiunilor comunității 
internaționale în promovarea căilor oficiale de transfer.

4. instrumente finanCiare de valorifiCare a remitențelor

Experiența  internațională  demonstrează  că  transferurile  financiare,  adică 
remitențele migranților,  reprezintă o  sursă  reală de  îmbunătățire a bunăstării  lor  și  a 
familiilor  lor. Totodată,  remitențele pot  sta  la originea unor resurse  investiționale ex-
trem de necesare pentru dezvoltarea economiei țărilor de origine. Totuși realitatea ara-
tă că aceste resurse rareori se transformă în investiții. Deocamdată, nu există practici 
internaționale eficiente de valorificare a remitențelor care ar putea fi  implementate  în 
toate țările  furnizoare de migranți.  În unele țări,  ținând cont de specificul economiei 
naționale, de mediul de afaceri și, nu în ultimul rând, de cultura și tradițiile lor, au fost 
elaborate anumite practici și mecanisme de valorificare a remitențelor și de injectare a 
lor sub formă de investiții în circuitul economic al țării.
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Remitențele, ca și alte venituri încasate de o persoană, înainte de fi investite trebu-
ie economisite. Economisirea resurselor este posibilă doar în cazul în care necesitățile 
primare  de  consum  precum  și  alte  necesități  (culturale,  sociale,  spirituale  etc.)  sunt 
satisfăcute.  Trebuie  menționat  faptul  că  există  gospodării  care  încasează  sume  ce  le 
permit  economisirea,  dar  ele  preferă  să  nu  investească,  în  principal,  din  cauza  lipsei 
de  motivație  și  riscurilor  înalte  ale  gestionării  afacerii.  Printre  impedimentele  trans-
formării  remitențelor  în  resurse  investiționale  pot  fi:  sumele  remitențelor  prea  mici; 
posibilități limitate de acces pe piața financiară; dezechilibrele de pe piață; necunoașterea 
necesităților migranților; mediul  investițional nefavorabil etc. Valorificarea eficientă a 
remitențelor este realizabilă doar dacă într-o economie există oportunități reale pentru 
investiții ce pot fi create prin asigurarea unui climat economic transparent, stimulativ și 
favorabil. În astfel de condiții rolul statului ar fi decisiv.

În acest context, statul are nevoie de un sistem financiar competitiv, mai ales de un 
sistem bancar dezvoltat, stabil și credibil. Or, în țările de origine aceste sisteme sunt de 
proporții mai mici și mai puțin dezvoltate comparativ cu cele ale țărilor de destinație. 
Deoarece piața de capital este slab dezvoltată, posibilitatea de alegere a unor instrumen-
te financiare potrivite este destul de redusă, iar populația, de regulă, nu cunoaște întrea-
ga gamă de servicii oferite de către sistemul bancar autohton și alte instituții financiare. 
De aceea, doar o mică parte din remitențe este economisită.

Or, sumele transferate de către lucrătorii migranți sunt atât de mici, încât cea mai 
mare parte a lor sunt destinate pentru consumul curent.

Analiza structurii veniturilor gospodăriilor unde cel puțin un membru este plecat 
la muncă peste hotare relevă importanța crucială a remitențelor pentru întreținerea aces-
tor familii. Luecke and others (2009) arată că pentru 44,5% din gospodării remitențele 
constituie principala sursă de venit, cu o pondere în veniturile totale de peste 50%92.

O bună parte din gospodăriile casnice depind în mod excesiv de remitențe. Deseori 
acestea provin de la un singur membru de familie (de regulă, bărbat lucrător migrant), 
astfel încât ceilalți membri sunt în mod automat expuși mai multor riscuri asociate cu 
diminuarea salariului sau pierderea locului de muncă al emigrantului. Riscurile respec-
tive devin și mai presante având în vedere faptul că marea majoritate a acestor remitențe 
(circa 90%, conform CBS-AXA, 2010) sunt utilizate pentru procurarea unor bunuri și 
servicii de primă necesitate. Analiza bugetelor gospodăriilor casnice arată că majorita-
tea cheltuielilor medii lunare ale familiilor migranților sunt orientate spre procurarea 
produselor alimentare – circa 43%, procurarea îmbrăcămintei și  încălțămintei – circa 
10%, întreținerea locuinței – circa 20%93.

92  Luecke Matthias, Mahmoud Toman Omar, and Steinmayr Andreas. Labour Migration and Remittances in Republica Moldo-
va: is the boom over? Trends and Preliminary Findings from the IOM/CBS-AXA Panel Household Survey 2006–2008. IOM, 
2009.

93  Sondajul bugetelor gospodăriilor casnice, http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4691.
94  Migration and Risks of Labor Migration, CBS-AXA, 2009.
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Boxa�nr�4�4��Mărimea�medie�a�remitențelor�trimise�lunar�familiilor�de�către�lucrătorii�
migranți

Deși fluxul total de remitențe este unul imens, atât ca volum, cât și ca pondere din PIB, 
acesta este compus din transferuri mici de bani – circa 60% din emigranți trimit acasă lunar 
o sumă medie de până la 500 USD. Din acest considerent, rolul instituțiilor financiare care ar 
acumula aceste resurse și le-ar canaliza ulterior în economie sub formă de credite și, respectiv, 
în investiții, este crucial. În acest sens, este necesar de asigurat o mai largă penetrare a acestor 
instituții în localitățile rurale, de unde provine un număr important de emigranți.

Conform  Biroului  Național  de  Statistică,  în  medie,  majoritatea  emigranților  (58,7%) 
transmit lunar sume relativ mici de bani (1–500 USD), fapt observat, în special, în cazul celor 
plecați în Rusia. Cei din țările UE tind să remită sume mai mari de bani datorită condițiilor 
mai bune de muncă și salarizare.

În medie, bărbații tind să transfere sume puțin mai mari de bani decât femeile, cu toate 
că această diferență nu este impunătoare (23% din bărbații emigranți transferă sume mai mari 
de 500 USD, în comparație cu 21% din femei)94.

Distribuția�emigranților�după�suma�medie�trimisă�lunar�familiei
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17,1%

5,8% 2,0%
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14,8%
6,2% 2,7%

nothing up to 500$ 501 - 800$ more than 800$ D.N.

Male Female 

Sursa: Migration and Risks of Labor Migration, CBS-AXA, 2009�

În prezent, unele țări de origine, conștientizând importanța reorientării remitențelor 
de la consum spre investiții pentru perspectivele dezvoltării lor economice, depun eforturi 
mari în elaborarea de scheme și mecanisme durabile și credibile. La ora actuală, practica 
internațională oferă următoarele instrumente de transformare a remitențelor în investiții 
care s-au afirmat cu succes în anumite țări:

Stimularea investițiilor colective prin programe colective. În perioada când această 
practică a  fost utilizată pe  larg  în țările Americii Latine, Europa era destul de restricti-
vă cu emigranții economici. Guvernul Mexicului a  fost cel care a demarat  inițiativa de 
atragere a remitențelor colective. Cel mai cunoscut program mexican este 3 pentru 1 și 
ține de încurajarea investițiilor în mici întreprinderi locale, infrastructură, programe de 
dezvoltare comunitară. Programul a început în 1992 în statul mexican Zacatecas și pre-
supunea suplimentarea banilor donați de migranți cu fonduri federale și guvernamenta-
le. Apoi a fost extins, incluzând și fonduri municipale. Astfel, pentru fiecare dolar donat 
guvernul participa cu 3 dolari la dezvoltarea proiectelor locale. În 2002 prin aceste canale 
au fost gestionate 16 milioane de dolari. Un program similar a  fost  implementat recent 
și  în Republica Moldova sub denumirea „PARE 1+1” și presupune suplimentarea sumei 
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preconizate pentru investiție de către migrantul reîntors cu o sumă similară de către Gu-
vern, în condițiile în care migrantul reîntors este pregătit să demareze o afacere și dispune 
de un plan de afacere.

Boxa�nr��4�5��Programul�de�atragere�a�remitențelor�în�economie�PARE�1+1
Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE1+1” a fost inițiat prin Hotă-

rârea Guvernului Nr. 972 din 18.10.2010, având drept obiectiv mobilizarea resurselor umane și 
financiare ale lucrătorilor migranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii 
Moldova prin stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Programul 
PARE 1+1 tinde să faciliteze accesul  la finanțare a migranților și să-I integreze în societate, 
contribuind, totodată la stimularea transferurilor bănești pe căi oficiale, introducerea practi-
cilor bune din statele de destinație ale migranților, fiind creată o pârghie pentru introducerea 
know-how-ului și inovațiilor.

Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” este destinat lucrătorilor 
migrați și/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/
și dezvoltarea unei afaceri proprii.  În cadrul programului,  antreprenorii  au posibilitatea  să 
beneficieze de un grant în sumă de până la 200 mii lei, în baza regulii „1+1”, care prevede că 
fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu din cadrul programului „PARE 1+1”. 
Programul este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mij-
locii (ODIMM) în coordonarea Ministerului Economiei.

Programul prevede 4 componente:
-  informare și comunicare;
-  Instruire și suport antreprenorial;
-  Finanțarea afacerilor după regula 1+1;
-  Monitorizare post-finanțare și evaluare.
Pe parcursul derulării programului numărul de solicitanți a crescut simțitor, astfel încât 

740 de întreprinderi au solicitat granturi „PARE 1+1, iar în 2014 de instruire și suport antre-
prenorial  au beneficiat 498  de persoane,  respectiv, de finanțare au beneficiat 309  persoane. 
Mărimea medie a grantului a constituit circa 188 mii lei, iar rata de absorbție a grantului oferit 
a constituit 88%.
Sursa: ODIMM

Alt program implementat  în Mexic este Mi Comunidad. Acest program a  început 
prin a oferi posibilități de creare a întreprinderilor mixte, o jumătate din care o deținea 
investitorul, iar cealaltă jumătate – statul. Cu timpul, s-au creat condiții ca antreprenorii 
locali  în căutare de resurse să  le poată atrage de  la migranți. Astfel, emigranții pot de-
veni acționari  la  întreprinderi  locale printr-o metodă simplă și avantajoasă. M. Orozco, 
analizând practica  țărilor  latine, arată că este posibilă maximizarea efectului pozitiv al 
migrației și al remitențelor, deoarece persoane de aceeași origine din aceleași localități pot 
contribui semnificativ asupra dezvoltării localităților și diasporei din care fac parte.95

Asociațiile de băștinași. Asociațiile „Orașul Natal” (AON) sunt grupuri de emigranți 
interesaţi de susținerea  localităților natale. Astfel de grupuri au devenit foarte populare 

95  Orozco M., Wellel K. Hometown associations and Development: aLook at Ownership sustenability, Correspondence and repli-
cabilitz. In: Inter-American Dialogue, 2005. 38 p.
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printre emigranții din SUA,  în special, originari din Mexic și El Salvador. Acestea s-au 
constituit  spontan  în  baza  faptului  că,  de  regulă,  persoane  din  aceleași  localități  mun-
cesc în țara de destinație, în arii destul de apropiate, fiind motivați să fie cât mai aproape 
unul de altul, să se ajute reciproc. În acest sens, efortul guvernamental în îmbunătățirea 
impactului remitențelor colective ține de următoarele măsuri96: a oferi stimulente pentru 
atragerea mai multor remitențe colective; a colabora cu AON în domeniul planificării și 
implementării proiectelor; a completa fondurile din remitențe colective cu bani guverna-
mentali; a încuraja activ investirea remitențelor în orașele natale ale emigranților. Progra-
mele guvernamentale atractive pentru migranți țin de:

a) Proiecte sociale și de dezvoltare a infrastructurii;
b) Proiecte de investiții productive – prin pachetul de  instrumente oferite pe piața 

financiară, inclusiv cu ajutorul donatorilor externi, organizațiilor pentru dezvol-
tare, acordurilor preferențiale între bănci etc.

c) Proiecte în domeniul educației și culturii�
Implicarea guvernului în reorientarea unei părți din remitențe în investiții are un șir 

de impedimente:
•  AON  nu  pot  fi  create  pentru  proiecte  pe  care  Guvernul  și-ar  dori  să  le  imple-

menteze. Scopul acestora a fost comunicarea între comunitate și emigranți,  iar 
finanțarea unor activități poate fi în contradicție cu scopurile acestor organizații. 
Astfel, dacă Guvernul se va implica prea activ, e posibil ca ele în timp să dispară.

•  AON  nu  au  capacitățile  necesare  pentru  implementarea  proiectelor  (timp, 
cunoștințe în domeniul afacerilor, managementului etc.), iar managementul re-
surselor proprii din exterior  (Guvern, ONG-uri, alte organizații) nu este  întot-
deauna atractiv.

Boxa�nr��4�6��Crearea�asociațiilor�de�băștinași�în�Republica�Moldova
În 2015 Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare  în Moldova a  lansat Proiectul 

„Integrarea Migrației în Dezvoltarea Locală” care are drept  scop abilitarea și mobilizarea 
migranților pentru o dezvoltare  locală durabilă.  Proiectul  este  implementat pentru perioa-
da  2015–2017  în  parteneriat  cu  Guvernul  Republicii  Moldova,  autoritățile  publice  locale, 
organizațiile nonguvernamentale  locale, sectorul privat, populația,  inclusiv migranții origi-
nari din comunitățile-țintă.

Proiectul „Migrație și dezvoltare locală” are ca obiectiv principal asistarea comunităților 
afectate  de  migrație  în  vederea  îmbunătățirii  serviciilor  locale  (aprovizionarea  cu  apă  și 
sanitație, servicii sociale, educație și sănătate) precum și a accesului  la oportunități genera-
toare  de  venituri  (reîncadrarea  în  câmpul  muncii,  susținerea  dezvoltării  afacerilor).  Astfel, 
pe parcursul anului 2015 au fost asigurate parteneriate strategice cu 25 de Autorități Publi-
ce  Locale  (APL-uri),  cu  Congresul  Autorităților  Locale  din  Moldova  (CALM),  Ministerul 
Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței 
de  Muncă  (ANOFM),  Organizația  Internațională  a  Muncii  (OIM),  Biroul  pentru  Relații 
cu  Diaspora  (BDR)  /  Organizația  Internațională  pentru  Migrație  (OIM)  și  Nexus/IASCI. 

96  Johnson B., Sedaca S. Diasporas, Emigres and Development. Economic Linkages and Programmatic Responses, US Agency for 
International Development, Trade Enhancement for the Services Sector Project CARANA Corporation. March 2004. 82 p.
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Aceste  parteneriate  au  fost  transpuse  în  Memorandumuri/Acorduri,  consultări  comune  în 
curs de desfășurare și evenimente comune, fiind evitate duplicări cu asigurarea unor sinergii. 
A fost asigurat angajamentul Autorităților Publice Centrale (APC) în integrarea fenomenului 
de migrație în cadrul politicilor relevante, a fost format cadrul instituțional potrivit și con-
solidată cooperarea  inter-instituțională. A  fost obținută creșterea nivelului de cunoaștere și 
înțelegere atât în rândul autorităților locale, cit și în rândul migranților cu privire la necesita-
tea și avantajele implicării migranților în dezvoltarea locală.

25 de comunități au aprobat în mod oficial angajamentul său în cooperarea cu migranții 
pentru a consolida dezvoltarea locală, în cadrul proiectului MiDL. Procesul de selecție com-
petitivă a permis implicarea celor mai pro active și potrivite APL-uri pentru promovarea con-
ceptului M&D (Migrație și Dezvoltare) în Moldova.
Sursa: http://www�md�undp�org/content/moldova/ro/home/operations/projects/
inclusive_growth/integrated-migration-local-developme

Fortificarea diasporei externe.  În ultimii ani  tot mai mult  se discută despre rolul 
pozitiv pe care l-ar putea avea asupra statelor de origine sărace grupurile etnice organizate, 
aflate în afara granițelor țării lor de origine, adică diaspora. Diaspora poate participa în 
activități comerciale și în diverse proiecte investiționale în țările de origine și în țările de 
destinație. Astfel, diaspora poate crea sau substitui încrederea în cazul unor reglementări 
legislative insuficiente în baza normelor morale respectate și a penalităților care pot fi apli-
cate de întreaga comunitate97. Diaspora diseminează informații despre piețe și prestează 
serviciile complementare necesare.98

Există dovezi empirice că diaspora nu numai că îmbunătățește comerțul între țara 
de origine cu țările de destinație, dar și promovează pe piață așa-numitele bunuri neo-
mogene. Bunurile omogene, de regulă, sunt comercializate la burse, sau la nivel de con-
tracte guvernamentale (produsele petroliere, cereale, piei etc.). Diaspora însă promovează 
comerțul cu bunuri manufacturiere  și produse deja prelucrate. Scopul  relațiilor comer-
ciale internaționale ale diasporei constă nu atât în profit, cât, mai degrabă, în dorința de 
menținere a identității naționale. Dar există și opinii că anume menținerea identității etni-
ce separate le-a permis obținerea mai multor beneficii economice99.

Unele diaspore sunt mai eficiente: China, care are cea mai mare comunitate expa-
triată din lume, obține importante beneficii de pe urma acesteia. Alte exemple ale unor 
diaspore de succes le reprezintă cea coreeană, cea indiană și cea armeană. Mecanismele 
prin care diaspora contribuie la creșterea comerțului și a investițiilor sunt:

• formează solidaritatea de grup;
• substituie reglementarea, creează sau substituie încrederea;
• oferă informații despre piețe, ofertă, prețuri, servicii adiționale;
• efectuează transferul de tehnologii, know-how;
• pot utiliza pozițiile ocupate în companiile din țara-gazdă;

97  Rauch J. E., Diasporas and development: theory, evidence, and programmatic implications. Department of Economics – Uni-
versity of California, august 2003. 35 p.

98  Gould, David M. Immigrant Links to the Home Country, Empirical Implications for U.S. Bilateral Trade Flows. In: Review of 
Economics & Statistics – MIT Press, May 1994. Vol. 76. Nr. 2, p. 302–316.

99  Cohen, Abner. Custom and policies in urban Africa: A study of Hausa migrants in Yoruba towns. Berkeley: University of Ca-
lifornia Press, 1969.
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• ajută la negocierile importante pentru țară;
• creează locuri de muncă pentru alți compatrioți;
• pot susține financiar țara de origine, prin ajutoare și investiții�
Dacă țara nu are suficient acces la piețele financiare internaționale și deține un volum 

redus de investiții străine directe, atunci ea poate conta pe dezvoltarea unor instrumente 
investiționale atrase de diaspora din exterior. Datorită  legăturilor emoționale cu patria, 
este posibil ca investitorii din diaspora să accepte rate ale profitului mai mici decât cele 
internaționale  din  activități  similare.  Printre  instrumentele  investiționale  bazate  pe  di-
aspora  pot  fi  menționate:  fondurile  investiționale  ale  diasporei  (Fondul  armean  pentru 
investiții în întreprinderi mici și mijlocii); băncile de dezvoltare (ale diasporei); organizații 
de  intermediere  comercială  (promovarea  exporturilor,  asigurarea  cu  produse  rare  etc.); 
organizații de promovare a intereselor diasporei.

În condițiile unui climat investițional nefavorabil, atașarea față de patrie nu este su-
ficient de puternică pentru a stimula investițiile, deoarece riscurile de afaceri sunt destul 
de înalte. De aceea guvernele trebuie să atragă o atenție sporită îmbunătățirii climatului 
investițional. De asemenea, este necesară crearea unor stimulente suficient de puternice 
pentru a depăși eșecurile pieței, cu care un șir de guverne s-au confruntat în implementarea 
programelor naționale ambițioase. Pentru o participare mai activă a comunităților de pes-
te hotare la viața economică a țării, este oportună fortificarea acestora, inclusiv prin tratate 
internaționale, facilitarea accesului la finanțare (inclusiv și de la donatori internaționali), 
conlucrarea cu Camera de Industrie și Comerț din țările respective, promovarea proiector 
investiționale internaționale.

Implementarea produselor financiare internaționale specializate. Conștientizându-
se amploarea remitențelor și necesitatea reorientării acestora spre investiții, organismele 
internaționale au început elaborarea unor ample programe, inclusiv a unor produse speci-
alizate. Unul din produsele axate pe stimularea economisirii este programul de Facilitare 
a transferurilor100. Prin intermediul acestuia migrantul are posibilitate să acumuleze sume 
în valută la o dobândă mai mare decât în țara de destinație, încasând la scadență sumele 
în țara de origine.

Oferire migranților și familiilor acestora a unei game largi de servicii de către 
instituțiile financiare. Băncile autohtone pot oferi o gamă largă de servicii suplimentare 
celor care fac economii din transferurile din exterior, oferind conturi de depozit, la pachet 
cu  servicii  suplimentare:  rate  preferențiale  pentru  credite  ipotecare,  asigurare  medicală 
europeană, achitarea serviciilor comunale, a ratelor pentru apartament, a studiilor pentru 
copii etc. În acest caz, persoana va fi sigură că o parte din bani este cheltuită strict conform 
indicațiilor, iar altă parte este acumulată pentru întoarcere. Totuși produsele de mai sus 
presupun elaborarea unei scheme de garantare a acestor servicii din remitențe.

Un serviciu popular oferit de băncile din SUA emigranților din SUA sunt ATM/ ser-
vicii de transfer prin cartelele debitare. Migrantul se înscrie la acest program, iar cartela 
de debit este emisă pe numele unei persoane  în Mexic. Costul de  transfer este aproape 

100  Siebel Beadle Presentation: The remittances Facilitation Program (RFP – A Product Idea, Tbilisi conference 27 march 2008), 
17 p.
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de două ori mai mic față de cel obișnuit și reprezintă un procent fix sau o taxă lunară de 
întreținere a cartelei.

Băncile care pot capta servicii internaționale de transfer și unele servicii suplimenta-
re nu pot să servească direct nevoilor unui număr larg de clienți, în special, din localitățile 
rurale, fără a colabora cu mici instituții financiare. Astfel, uniunile de credit și instituțiile 
de microfinanțare sunt implicate mai activ în procesul gestiunii remitențelor,  în special 
datorită  experienței  pe  care  o  dețin  în  serviciile  prestate  persoanelor  fizice  și  agenților 
economici mai săraci din localitățile rurale, care nu au suficiente cunoștințe financiare. 
Activitatea instituțiilor de microfinanțare în procesul de remitere a banilor are două roluri 
importante: oferă servicii specializate pentru grupurile sărace ale populației; mobilizea-
ză economiile și majorează impactul pozitiv al remitențelor prin intermediul serviciilor 
oferite și al încurajării comunităților de emigranți să participe la activități investiționale.

Proiecte de orientare a remitențelor în dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. 
Dificultatea creării  și  funcționării  întreprinderilor mici  și mijlocii  este adesea  legată de 
lipsa de resurse financiare. Practica internațională demonstrează că remitențele din exte-
rior pot constitui o importantă sursă de finanțare a afacerilor. De exemplu, în localitățile 
urbane din Mexic circa 20% din afaceri sunt finanțate din remitențe. Parțial, acest succes 
se datorează unui șir de proiecte ce susțin investițiile  în întreprinderile mici și mijlocii. 
În Mexic, o asemenea instituție este Nacional Financieria, care acordă nu numai servicii 
financiare, dar și asistență în domeniul desfacerii produselor, cursuri de instruire a viito-
rilor antreprenori, alte servicii ce țin de afaceri, la prețuri accesibile sau gratuit.101

Proiecte naționale ce țin de cunoașterea și satisfacerea nevoilor primordiale ale 
migranților.  Aceste  proiecte  sunt  orientate  spre  cercetarea  sistematică  a  problemelor  și 
impulsurilor care  îi determină pe oameni să migreze.  În multe  țări este răspândită an-
chetarea directă a persoanelor migrante pentru elaborarea programelor naționale care ar 
permite reîntoarcerea lor în patrie. Printre cele mai stringente probleme cu care aceștia se 
confruntă sunt asigurarea cu locuință, accesul la studii, accesul la servicii medicale etc.

Așadar, se poate conchide că remitențele pot fi considerate drept surse realmente im-
portante pentru dezvoltarea economică atât la nivel microeconomic (creșterea bunăstării 
lucrătorilor migranți și a familiilor lor), cât și la nivel macroeconomic (creșterea economi-
că, dezvoltarea afacerilor, stimularea activității investiționale, stabilitatea cursului bugetar 
etc.). Direcționate către  familii,  remitențele acoperă, de regulă, nevoile presante,  în pri-
mul rând de subzistență. Alimentația, educația copiilor, îngrijirea sănătății, îmbunătățirea 
condițiilor de locuit beneficiază, în toate spațiile de origine, de banii din migrație. În acest 
context, reducerea sărăciei (în gospodăriile care includ migranți) este unul dintre benefi-
ciile importante ale migrației.

101  Workshop Report Making the best of Globalisation: Migrant Worker Remittances and micro-finances, ILO, Geneva. 20–21 
november 2000. 50 p.



104 | Migrație și dezvoltare: aspecte socioeconomice

5. Costurile eConomiCe ale migrației

Dacă  pe  termen  scurt  și  mediu  migrația  economică  poate  avea  un  impact  extrem 
de  benefic  pentru  economie,  pe  termen  lung  aceasta  poate  cauza  doar  prejudicii.  Unul 
din cele mai grave riscuri generate de migrație constă în crearea unei dependențe a gos-
podăriilor, respectiv a întregii economii, de remitențele provenite din migrația de mun-
că. Dependența gospodăriilor migranților de banii din străinătate duce la o tendință de 
renunțare a populației în vârstă aptă de muncă de a fi prezentă pe piața muncii, diminuând 
esențial șansele de dezvoltare economică a țării de origine. Nivelul jos al productivității 
muncii, lipsa oportunităților de angajare, în special în mediul rural, dar și frustrarea re-
lativă față de cei care deja au migrat,  îi motivează pe oameni să  ia drumul pribegiei cu 
speranța de a-și realiza scopurile  legate de creșterea calității vieții. Absența persoanelor 
apte de muncă pe piața locală a muncii determină economia națională a țării de origine să 
preia un model de dezvoltare bazat pe consum care nu poate asigura șanse de dezvoltare 
durabilă și creează o stare de dependență durabilă a economiei naționale față de remitențe. 
Astfel,  în  situația  în care volumul  remitențelor venite  în Republica Moldova a atins un 
nivel impunător (circa 1,6 miliarde dolari SUA în 2014), atât nivelul ocupării, cât și nivelul 
șomajului este extrem de mic (respectiv, circa 40% și 4%) pe fundalul unui nivel extrem de 
mare al populației inactive în vârstă aptă de muncă.

Efectul remitențelor depinde, în mod direct, și de modul de cheltuire a banilor. La 
nivel de comunitate, remitențele pot stimula creșterea inegalității sociale, dar pot, în ega-
lă măsură, în special prin remitențele colective, și să contribuie la îmbunătățirea infras-
tructurii  sociale,  la  inițierea unor proiecte de dezvoltare comunitară. La nivel național, 
remitențele reprezintă una dintre sursele de valută, pot finanța deficitul balanței de plăți 
externe, dar pot, în egală măsură, stimula importurile și crea dependență față de acestea. 
Creșterea necontrolată a importurilor, stimulată de creșterea intrărilor de valută în țară, 
generează așa-numita „maladie olandeză” – declanșarea proceselor inflaționiste determi-
nate  de  creșterea  volumului  remitențelor  și,  respectiv,  al  importurilor.  Tocmai  datorită 
importanței  remitențelor  (efectelor pozitive  și negative) pentru perspectivele dezvoltării 
economice, încercarea de a dirija remitențele face parte din agenda implicării statelor (de 
origine) și a instituțiilor internaționale în migrație. Măsurile implementate de statele de 
origine vizează, de regulă, stimularea păstrării economiilor migranților în sistemul ban-
car al țării de origine, atragerea remitențelor pe canale formale de transfer și încurajarea 
investițiilor în activități considerate generatoare de dezvoltare, de aceea banii din străină-
tate nu pot fi etichetaţi nici drept răi, nici buni.
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aCtivități praCtiCe

Întrebări de autoverificare

1.  Cum se manifestă impactul celor trei tipuri de transferuri „3T” generate de migrație 
asupra dezvoltării economice? Explicaţi în ce mod migrația contribuie la dezvoltarea 
economică în țările de destinație și în țările de origine.

2.  Explicaţi modul în care migrația influențează mediul de afaceri și climatul investițional 
din țările de origine.

3.  Ce  reprezintă  remitențele  și  care  sunt  formele  lor  de  manifestare?  În  ce  măsu-
ră  remitențele pot contribui  la asigurarea echilibrului macroeconomic din  țările de 
origine?

4.  Explicaţi de ce remitențele nu pot fi considerate o sursă serioasă de investiții.
5.  Ce instrumente de valorificare a remitențelor cunoașteți? Ce se înțelege prin utilizarea 

productivă a remitențelor? De ce instrumentele de valorificare a remitențelor trebuie 
însoțite și de politici publice promovate de țara de origine?

6.  Ce programe de valorificare a remitențelor în Republica Moldova cunoașteți?
7.  Care sunt riscurile economice generate de migrație?

Sesiune de brainstorming

1.  A se analiza în ce măsură remitențele din Republica Moldova contribuie la dezvoltarea 
economică.

2.  A se analiza beneficiile și costurile migrației pentru economia Republicii Moldova mă-
sura în care politicile publice din Republica Moldova contribuie la valorificarea efec-
telor provenite din migrație.
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Capitolul 5. migrația 
și piața munCii

1�� Migrația� internațională� de� muncă  –� principala� formă� de� manifestare� a� migrației�
contemporane

2�� Mobilitatea�internațională�de�muncă�și�dezvoltarea
3�� Impactul�migrației�asupra�funcționalității�pieței�muncii
4�� Abordări�ale�migrației�forței�de�muncă�prin�prisma�teoriei�capitalului�uman
5�� Impactul� migrației� asupra� calității� potențialului� uman�� Brain-drain, brain-waste�

sau�brain-gain
6�� Migrația�circulară
7�� Migrația�circulara�și�munca�decentă

Cuvinte-cheie: migrație internațională de muncă, teoria capitalului uman, migrație inte-
lectuală, „exod de creiere”, „irosire de creiere”, „circulație de creiere”, migrație circulară, muncă 
decentă

1. migrația internațională de munCă – prinCipala 
formă de manifestare a migrației Contemporane

Din multitudinea de forme, drept cea mai importantă poate fi considerată migrația 
de muncă, care deţine ponderea semnificativă din totalul cazurilor de migrație.

În general, odată cu creșterea amplorii migrației de muncă, crește și diversitatea for-
melor de manifestare a ei atât în ce privește meseriile pe care le posedă migranții, cât și din 
perspectiva nivelului lor de calificare. Aceste caracteristici ale lucrătorilor migranți deter-
mină și comportamente specifice ale lor. Pentru analize mai concludente ale comporta-
mentelor lucrătorilor migranți, precum și pentru promovarea unor politici migraționiste 
mai eficiente, Organizația Internațională a Muncii propune următoarea clasificare după 
tipul migrației, nivelul de calificare sau scopurile urmărite de migranți:

1�� Coloniști – imigranții care se stabilesc într-o altă țară decât cea în care s-au năs-
cut,  pentru  a  lucra  și  trăi  acolo  permanent.  De  regulă,  cei  mai  mulți  coloniști 
emigrează în SUA, Canada, Australia etc.

2�� Lucrători�temporari – persoane care migrează având contract de muncă pentru o 
perioadă limitată de timp. În această categorie sunt incluși muncitorii necalificați 
sau cei cu o slabă pregătire profesională, muncitorii sezonieri, ocupați mai des în 
agricultură, businessul turistic etc.



108 | Migrație și dezvoltare: aspecte socioeconomice

3�� Specialiști – persoane cu o înaltă pregătire profesională instruiți într-o țară, dar 
de roadele acestei calificări beneficiază altă țară. De regulă, aceștia sunt lucrătorii 
de  calificare  înaltă  ai  companiilor  transnaționale.  Aici  pot  fi  incluși  și  cadrele 
universitare, lucrătorii medicali și studenții.

4�� Migranți� ilegali� (lucrători� nedocumentați)  –  persoanele  care  intră  ilegal  în-
tr-o  țară  sau  cărora  le-a  expirat  viza  de  ședere  în  țara  de  destinație.  Lucrători 
nedocumentați pot fi întâlniți în orice țară industrializată. De exemplu, în SUA 
lucrătorii nedocumentați sunt estimați la circa 11 milioane de persoane.

5�� Azilanții�și�refugiații – persoane care pleacă din țara lor pentru a scăpa de anu-
mite pericole. Conflictele armate din unele țări, foametea, terorismul au făcut ca 
în ultimii ani această categorie de migranți să se completeze simţitor102.

Din  clasificarea  propusă  putem  observa  că  majoritatea  migraților  sunt  fie  lucră-
tori temporari, fie migranți nedocumentați. Totuși procesele de globalizare determină o 
creștere a numărului specialiștilor migranți, ceea ce creează o nouă problemă pentru țările 
de origine, necesitând o gestionare cât mai abilă, și anume „exodul de creiere”.

Definiție 5.1. Ce reprezintă migrația de muncă?
Ca fenomen social-economic, migrația de muncă reprezintă totalitatea cazurilor 

de mobilitate teritorială a populației însoțită de stabilirea unor relații de muncă și de 
producție între persoana migrantă și potențialul angajator din țara de destinație�

Ţinându-se cont de caracterul complex al migrației de muncă, la ora actuală există 
mai multe definiții ale acesteia fiecare cu un scop aparte. Astfel, Organizația Internațională 
pentru Migrație o definește drept „proces de emigrare temporară în altă țară, motivată de 
generarea unor venituri alternative și speranța de reîntoarcere în țara de origine și care 
nu prevede o nouă reședință”103. Iar legislația Republicii Moldova o cataloghează drept „o 
plecare benevolă a cetățenilor Republicii Moldova în afara statului, precum și intrarea be-
nevolă a cetățenilor străini și a apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul de a 
desfășura activitate de muncă”104.

Definiții ale migrației de muncă atestăm la E. Ravenstein: „Schimbare temporară sau 
permanentă a domiciliului stabil al persoanei”105, la Dumitru Sandu: „Deplasarea unei per-
soane  – individual sau în cadrul unui grup  – în afara comunității sale de rezidență, în 
decursul unei perioade de referință date, pentru a schimba domiciliul stabil și/sau locul de 
muncă obișnuit”106, la J. Szczepanski: „Serie de fenomene care rezidă în deplasarea indivizi-
lor sau a grupurilor din loc în loc în spațiul social”107.

102  Сталкер Питер, Международная миграция. М.: Книжный клуб, 2015.
103  http://www.iom.md/materials/brochures/10_migration_as_it_is_rom.pdf
104  Legea Republicii Moldova cu privire la migrația de muncă nr. 180-XVI din 10.07.2008. În: Monitorul Oficial, Nr. 162–164/598 

din 29.08.2008.
105  Ravenstein E. G. The laws of migration. In: Journal of the Royal Statistical Society, 1885, vol. 48. p. 167–227; 1889, vol. 52. p. 

241–305.
106  Sandu D. Fluxurile de migrație în România. București: Ed. Academiei, 1984. 176 p.
107  Ионцев  В.  А.  Международная  миграция  населения:  закономерности,  проблемы,  перспективы  :  дисс.  на  соиск.  уч. 

степ, д-ра эконом, наук. Москва: МГУ, 1999. с. 110–111.
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În baza definițiilor migrației internaționale de muncă, pot fi identificate efectele prin-
cipale ale acesteia:

• Asigurarea echilibrului pe piața muncii;
• Menținerea unui nivel mic al presiunii pe piața muncii;
• Utilizarea eficientă a potențialului uman disponibil;
• Asigurarea unui echilibru demografic (atât în țările de origine cât și în țările de 

destinație);
• Sporirea venitului național pe cap de locuitor�108

Boxa�5�1��Migrația�de�muncă –�principala�formă�a�migrației�din�Republica�Moldova
Majoritatea migranților pe termen lung din Republica Moldova pleacă cu scopul de a-și 

găsi un loc de muncă mai atractiv – circa 89,5%. Potrivit studiului „Nexus”, alte tipuri rele-
vante ale migrației feminine pe termen lung pot fi considerate migrația cu scop de reîntregire 
a familiei și migrația cu scop de studii. Migrația cu scop cu de reîntregire a familiei reprezintă 
o categorie interesantă a migranților pe termen lung și constituie aproximativ 18700 persoane 
sau 4,5%. În scop de reunificare a familiei migrează, în cea mai mare parte, copiii în vârstă de 
până la 18 ani – 54,3%. Totodată, o categorie destul de importantă în acest tip de migrație pe 
termen lung o constituie și tinerii în vârstă de 18–29 ani – circa 20%, precum și persoanele în 
vârstă de 30–44 ani – circa 10,3%. Cu toate că sunt cazuri când femeile migrante tinere pleacă 
peste hotare cu scopul de se căsători cu cetățeni din țările de destinație, formând astfel familii 
internaționale, acest fenomen nu este destul de răspândit în Republica Moldova.

Distribuția�migranților�în�funcție�de�scop,�2013,�%
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Sursa: Sursa: Nicolaas de Zwager, Ruslan Sintov� Studiu de piață: Inovație în migrația circula-
ră – Migrație și dezvoltare în Moldova� Chișinău, IASCI: 2014�

108  Constantin D. L. ș.a. Resursele umane în România și mobilitatea teritorială. București: Ed. ASE, 2002. 188 p.
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2. mobilitatea internațională de munCă și dezvoltarea

Teoriile  prin  care  se  încearcă  explicarea  fenomenului  migrației  internaționale  de 
muncă  și  efectele  acesteia,  în  esență,  se  bazează  pe  principiul  „atragerii și respingerii”: 
oamenii sunt fie împinși  la aceasta de sărăcie, fie atrași din cauza insuficienței forței de 
muncă în țările de destinație sau de oportunitățile de angajare mai avantajoase în țările 
de destinație.

În mod curent, cea mai ilustrativă teorie asupra migrației internaționale de muncă 
axată pe dezvoltare este considerată cea neoclasică, potrivit căreia migrația internațională 
de muncă are capacitatea de a asigura echilibrul pe piața muncii în țările de origine și în 
țările de destinație și, respectiv, de a crea condițiile necesare pentru o dezvoltare durabilă 
atât a țării de origine, cât și a celei de destinație.

Astfel, țările de origine, de cele mai dese ori, se caracterizează printr-un deficit de ca-
pital și printr-un surplus de forță de muncă pe care economia unei țări nu este în stare să-l 
absoarbă. Acest surplus de forță de muncă se datorează modelului de reproducere lărgită 
a populației care duce la o creștere puternică a numărului populației și, respectiv, a forței 
de muncă. În asemenea condiții, migrația internațională se prezintă drept o soluție sigură 
ce contribuie  la atenuarea dezechilibrelor de pe piața muncii din  țările de origine prin 
diminuarea presiunii de pe piața muncii și prin micșorarea numărului șomerilor. Or, sur-
plusul de forță de muncă este un prilej benefic pentru investitori de a-și plasa capitalurile 
în aceste țări, contribuind astfel la crearea noilor locuri de muncă și la creșterea veniturilor 
salariale. Experiența unor țări ca Mexic, Filipine, India, China etc. care au o tradiție mai 
îndelungată în ceea ce privește migrația internațională de muncă confirmă aceasta.

De fapt, migrația internațională de muncă poate, pe lângă beneficii, genera și anumite 
riscuri. Economiile care se caracterizează prin amploarea mare a migrației internaționale 
de muncă devin vulnerabile la șocurile externe, constituindu-și un model de dezvoltare 
bazat pe consum. Iar atractivitatea țării de origine pentru potențialii investitori este mă-
rită, ea fiind determinată și de alți factori de formare a climatului investițional: mediul de 
afaceri, legislația economică, infrastructura socială, calitatea forței de muncă, capacitatea 
piețelor de desfacere etc.

Majoritatea oamenilor migrează dintr-o țară în alta, deoarece consideră că acest lu-
cru le va permite ridicarea nivelului propriu de trai. Pe unii dintre ei îi așteaptă un suc-
ces remarcabil. Un exemplu clasic este Sabir Bhatia, care a venit  în SUA în 1988 având 
doar 200 de dolari. Mai  târziu,  acesta elaborează „Hotmailul”, pe care  îl  vinde  în anul 
1998 companiei Microsoft pentru  suma de 10 milioane de dolari. Ambițiile majorităţii 
migranților sunt totuși mult mai modeste: ei încep prin a-și dori să lucreze unul sau câțiva 
ani și să se întoarcă în patrie, pentru a-și construi o casă nouă, a investi banii într-o afacere 
sau pentru a finanța studiile copiilor.109

109  Сталкер Питер. Международная миграция. М.: Книжный клуб, 2015.
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Boxa�5�2��Impactul�migrației�de�muncă�asupra�creșterii�economice�din�Republica�
Moldova

Pe  parcursul  ultimilor  ani,  economia  Republicii  Moldova  a  avut  o  evoluție  destul  de 
sinuoasă, înregistrând un ritm mediu de creștere de circa 3,5% anual. Conform datelor Biro-
ului Național de Statistică, în anul 2015 Produsul Intern Brut a însumat 121,85 miliarde lei în 
prețuri curente sau 5,83 miliarde euro, fiind în scădere (în termeni reali) cu 0,5% față de anul 
precedent. Cu toate că în această perioadă economia a înregistrat anumite succese, creșterea 
economică a fost influențată puternic de criza economico-financiară globală din 2009, precum 
și de crizele din 2012 și, respectiv, din 2015.

Sursa: BNS
Evoluțiile recente ale economiei Republicii Moldova scot  în evidență menținerea unui 

model de dezvoltare bazat pe consum. Analiza PIB pe categorii de utilizări arată că, creșterea 
economică din ultimii ani se datorează, în principal, consumului final, astfel încât pe parcur-
sul perioadei de referință valoarea acestuia a depășit valoarea PIB. Consumul final este deter-
minat, în cea mai mare parte, de creșterea consumului gospodăriilor casnice grație creșterii 
remitențelor din munca cetățenilor din Republica Moldova de peste hotare. O creștere eco-
nomică bazată pe consum nu poate fi considerată durabilă și calitativă care să contribuie la 
crearea de noi locuri de muncă.

Analiza  PIB  pe  categorii  de  resurse  arată  că  creșterea  economică  a  fost  asigurată  în 
cea  mai  mare  proporție  de  expansiunea  serviciilor  de  comerț,  transport,  telecomunicații, 
tranzacții  imobiliare, etc. Se observă o  tendința clară de reducere a ponderii agriculturii  și 
industriei  în  formarea  valorii  adăugate  brute,  respectiv,  de  la  19,5%  în  2005  până  la  11,7% 
în 2015, și de  la 15,9% până la 12,2% și o expansiune a sectorului serviciilor de  la 53,8% la 
54,2%. Se poate constata că anume serviciile au reprezentat forța motrice a creșterii econo-
mice, precum și un generator important al creării noilor locuri de muncă. În 2015 cele mai 
importante sectoare în formarea PIB rămân a fi comerțul cu ridicata și cu amănuntul – 19,8%, 
administrația publică și alte sectoare din sfera bugetară – 14,2%, industria – 12,2%, agricultu-
ra – 11,7%. Astfel, creșterea cererii interne de consum a determinat expansiunea serviciilor pe 
fundalul diminuării importanței sectoarelor producătoare de bunuri.
Sursa: BNS
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3. impaCtul migrației asupra funCționalității pieței munCii

Migrația internațională de muncă are un impact benefic pentru piețele muncii din 
țările de destinație. Îmbătrânirea demografică, fenomen caracteristic țărilor de destinație, 
generează  un  deficit  cronic  de  forță  de  muncă  compensat  prin  atragerea  lucrătorilor 
migranți la locurile de muncă disponibile. Lucrătorii migranți reprezintă o forță de muncă 
bine pregătită, capabilă de performanțe înalte. Ei pot acoperi și domenii economice bine 
plătite, care nu prezintă interes pentru muncitorii autohtoni chiar și în condițiile unui nivel 
ridicat al șomajului sau din cauza lipsei personalului calificat. Existența unei oferte variate 
de forță de muncă determină angajatorii să aleagă persoanele cele mai potrivite din punc-
tul de vedere al calificării și aptitudinilor pentru posturile respective. Țările de destinație 
facilitează de multe ori accesul pe piață a forței de muncă înalt calificate cu influențe pozi-
tive asupra eficienței economice, creșterii produsului intern brut și îmbunătățirii nivelului 
de trai.

Prin urmare, migrația internațională de muncă poate fi considerată drept un factor 
important de depășire a dezechilibrelor de pe piața muncii pentru țările de origine și pen-
tru țările de destinație, iar fluxurile de migrație devin un mecanism de echilibrare la nivel 
global a deficiențelor de pe piețele interne și vor conduce la stabilirea unui salariu la nivel 
mai  scăzut decât cel anterior  intensificării  fenomenului migrator  în  țara dezvoltată,  re-
spectiv la creșterea salariului în țara săracă. În felul acesta, migrația determină reducerea 
diferențelor economice dintre țara de origine și țara de destinație.

Totuși trebuie menționat că o mare parte a lucrătorilor migranți sunt angajați la locuri 
de muncă necalificată, pentru care, de fapt, se înregistrează cel mai mare deficit de forță 
de muncă. Situația legată de angajarea lucrătorilor migranți în special la locuri de muncă 
necalificată este reflectată într-un mod expresiv în teoria pieței muncii duale (principalul 
autorul al căreia este Michael J. Piore). Potrivit acesteia, piața muncii din țara de destinație 
este divizată în două segmente: un sector primar, cu locuri de muncă stabile, condiții de 
muncă favorabile, protecție socială generoasă și perspective ale carierei profesionale, și un 
sector secundar, cu locuri de muncă necalificate și instabile, condiții grele sau periculoase 
de muncă și  slabe posibilități ale dezvoltării profesionale110.  În acest context,  imigranții 
devin forța de muncă potențială care poate ocupa locurile vacante din sectorul secundar. 
De regulă, aceste locuri de muncă, numite 3D (de la termenii dirty, dangerous, difficult 
care caracterizează  locurile de muncă din sectorul  secundar)111,  sunt acceptate de către 
lucrătorul migrant. Oricât de mici ar fi salariile în țara de destinație, ele oricum depășesc 
nivelul celor din țara de origine.

Și domeniile de activitate sunt,  într-un fel, predestinate pentru lucrătorii migranți. 
În  situația  în  care  lucrătorii  autohtoni  din  țările  de  destinație  activează  în  domenii  și 
la  posturi  generatoare  de  valoare  adăugată  destul  de  mare,  respectiv,  și  de  venituri  sa-
lariale mari, cum ar fi industria constructoare de mașini, tehnologiile informaționale și 
110  Piore Michael J., The dual labor market: Theory and implicatons, In: Gruskv. David B. (coord.), Social Stratification in Socio-

logical Perspective: Class, Race and Gender, Boulder, CO: Westview Press, [1994] 2001, p. 435. Preluat din: Sociologie. Coord. 
Lazăr Vlăsceanu. Polirom, 2010.

111  Сталкер Питер. Международная миграция. М.: Книжный клуб, 2015.
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telecomunicațiile, sectorul financiar-bancar etc., lucrătorii migranți, în mare parte, se re-
găsesc în domeniul construcțiilor, în agricultură sau sectorul de îngrijire (în special feme-
ile migrante), adică acolo unde este solicitată în principal munca fizică și cea de rutină.

În general, migrația internațională de muncă poate avea un impact benefic și unul ne-
gativ și pentru piața muncii din țara de origine. Într-adevăr, după cum s-a mai menționat, 
migrația  de  muncă  contribuie  la  eliminarea  dezechilibrelor  dintre  cererea  și  oferta  de 
muncă, diminuând șomajul. Totodată, migrația de muncă poate duce și la apariția unui 
deficit pe piața muncii în situația în care populația activă autohtonă nu este interesată să 
fie prezentă pe piața muncii din cauza unor condiții neatractive de angajare sau a nivelului 
mic al salariilor propuse de către angajatori.

Are loc degradarea atitudinii populației autohtone față de muncă, iar diferențele mari 
dintre salariile din  țările de origine și cele de destinație nu motivează persoanele să fie 
prezente pe piața muncii în țara de origine. Chiar dacă există locuri de muncă disponibile, 
totuși  salariul mic, cultura de migrație destul de răspândită  îi determină pe potențialii 
solicitanți de locuri de muncă să se angajeze peste hotare.

Boxa�5�3��Distribuția�lucrătorilor�migranți�din�Republica�Moldova�pe�domenii�de�
activitate

Studiile din domeniu au arătat că majoritatea bărbaților lucrători migranți activează în 
construcții – 51%, transport și telecomunicații – 16% sau industrie – 10% din totalul bărbaților 
lucrători migranți, domenii ale căror cerere de muncă este mare preponderent în Federația 
Rusă. Totodată, majoritatea femeilor lucrătoare migrante activează în servicii casnice – 43%, 
servicii hoteliere – 12%, servicii comerciale – 13% ocrotirea sănătății 4% din totalul femeilor 
lucrătoare migrante, domenii cu cerere înaltă caracteristice pentru țările europene (graficul 4).

graficul 4. distribuția persoanelor lucrătoare migrante în funcție de sex și domeniu de activitate, 2013, %

Sursa: Nicolaas de Zwager, Ruslan Sintov� Studiu de piață: Inovație în migrația circulară  – 
Migrație și dezvoltare în Moldova� Chișinău: IASCI, 2014�
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4. abordări ale migrației forței de munCă prin 
prisma teoriei Capitalului uman

Potrivit principalei teorii asupra migrației axate pe dezvoltare (teoria neoclasică), ori-
ce act de migrație se bazează pe o decizie  individuală rațională a potențialului  lucrător 
migrant care analizează minuțios toate variantele posibile disponibile și caută destinația 
unde i se propune cel mai înalt nivel al salariului și cea mai bună perspectivă de a-și găsi 
un loc de muncă. Această abordare a comportamentului lucrătorului migrant ține de teo-
ria capitalului uman.

Abordarea  individuală  privește  fiecare  migrant  ca  pe  un  agent  economic  rațional 
care  evaluează  oportunitățile  de  angajare  în  țara  de  origine  și  de  peste  hotare  și  alege 
combinația  optimă  –  nivelul  salariului,  impozitele,  perspectivele  de  angajare,  realizare 
profesională, costul transportului etc. În această situație, orice decizie de migrare este con-
siderată drept o investiție în capitalul uman. Într-o asemenea abordare, costurile legate de 
procesul migrației de muncă devin o resursă investițională și sunt făcute într-o perioadă 
relativ scurtă de timp, cu condiția că ea este compensată prin câștigurile obținute de la 
locul de muncă din țara de destinație pe parcursul unei perioade mai îndelungate. Trebuie 
menționat faptul că atât costurile, cât și câștigurile pot fi monetare și nemonetare.

În calitate de costuri ale migrației sunt considerate: costurile de deplasare (viza pen-
tru țara în care pleacă individul, cheltuielile de drum, stresul legat de această plecare etc.), 
costurile emoționale în situația în care lucrătorul migrant pleacă singur și se află departe 
de familie și de cei dragi, costurile legate de lipsa de comunicare și de dificultatea de integra-
re într-un areal străin, inclusiv de integrare profesională, precum și „venitul ratat”, adică 
acea sumă de bani pe care individul ar fi putut să o câștige acasă, la locul de muncă inițial 
în perioada de deplasare de la locul de muncă din țara de origine spre locul de muncă în 
țara de destinație.

Câștigurile  din  migrația  de  muncă  sunt  concretizate  în  diferențele  dintre  salariul 
pe care lucrătorul migrant l-ar fi obținut acasă și salariul din țara de destinație, creșterea 
bunăstării  lui personale și a  familiei  lui, satisfacția morală de a trăi  într-o țară  liberă și 
civilizată, posibilitatea de se regăsi pe noua piață a muncii și de a-și asigura o carieră profe-
sională. Câștigul net reprezintă diferența dintre câștigurile, materiale și morale, de la locul 
de muncă din țara de origine și cele viitoare, de la locul de muncă din țara de destinație. 
Cu cât diferența dintre salariile de la locul de muncă din țara de origine și cele de la locul 
de muncă din țara de destinație este mai mare, cu atât potențialul lucrător migrant este 
înclinat spre o decizie favorabilă de migrație.

Decizia  de  migrație  este  influențată  și  de  posibila  durată  de  ședere  a  lucrătorului 
migrant  în  țara de destinație. Or, decizia  trebuie  să fie  favorabilă doar  în cazul  în care 
câștigurile viitoare actualizate  de pe urma migrației de muncă sunt mai mari decât 
costurile actuale legate de aceasta (figura 5.1.).
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figura 5.1. abordarea deciziei de migrare prin prisma „teoriei capitalului uman”

Cu toate acestea, decizia de a migra în scopul găsirii unui loc de muncă nu este o de-
cizie individuală. De cele mai multe ori, ea este luată de întreaga familie, care trimite peste 
hotare mai multe persoane pentru a reduce riscurile. Puține state  în curs de dezvoltare 
dispun de un sistem eficient de asigurări sociale, ceea ce îi impune pe membrii familiei 
să-și  facă  garanții  reciproce.  Aidoma  investitorului  rațional  care  procură  un  portofoliu 
de acțiuni sau hârtii de valoare diferite, o  familie  inteligentă  își creează un „portofoliu” 
diferențiat al activităților de muncă. Dacă un fiu sau fiică, să presupunem, va rămâne să lu-
creze în gospodăria familiei, altul va pleca în orașul apropiat să-și caute o muncă remune-
rată, atunci al treilea va pleca la muncă peste hotare. Cu o asemenea „diviziune a muncii” 
la nivel de gospodărie membrii familiei rămași acasă suportă cheltuielile legate de migrație 
(de transport și de întreținere) ale emigrantului, până când acesta se află în căutarea unui 
loc de muncă. La rândul său, migrantul  își  ia angajamentul să trimită familiei periodic 
bani, compensând astfel dificultățile financiare cu care se poate ea confrunta (de exemplu, 
recolta scăzută). Pentru decizia de a migra, se analizează atent costurile și câștigurile. Prin 
urmare, chiar și o decizie de migrație luată la nivel de familie poate fi considerată drept 
o  decizie  legată  de  comportamentul investițional al familiei  (de  investiție  în  capitalul 
uman).

O asemenea  interpretare a deciziilor de migrare este abordarea structurală  ce  ține 
de „noua teorie economică a migrației”, chiar dacă în prezent ea nu mai poate fi numită 
„nouă”112.

Abordarea  structurală  este  totalmente  diferită  de  cea  neoclasică.  Conform  ei,  mi-
grantul nu este liber să ia o decizie individuală privind migrarea propriu-zisă, locul, dura-
ta migrării etc. Or, decizia este influențată de mai mulți factori: sociali, economici, politici, 
culturali, demografici etc., care pot fi atât de „împingere”, cât și de „respingere”. În țara de 
origine factorii structurali care resping emigranții pot fi: supraaglomerarea, deficitul de 
terenuri arabile, discriminarea în funcție de sex. Totodată, în țara de destinație imigranții 

112  Сталкер Питер. Международная миграция. М.: Книжный клуб, 2015.
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sunt atrași de: declinul populației și deficitul forței de muncă sau cererea sporită față de 
lucrătorii casnici.

Motivația de a migra, adică de a schimba locul de trai cu scopul de a munci, nu apare 
de la sine, ci în situația în care viața în localitatea de origine devine aproape insuportabilă. 
Oricum, insuportabilitatea este percepută la nivel subiectiv de către individ, este discutată 
în  familie  și  se  transformă  într-o decizia colectivă a  familiei de a pleca peste hotare cu 
scopul de a munci. Prin urmare, decizia de migrare este o decizie a familiei, chiar dacă 
ea nu pleacă în întregime. Comportamentul familiei în luarea deciziei de a migra este de-
terminat de mai mulți factori: componența familiei, valorile acesteia, tipul de activitate în 
cadrul gospodăriei casnice, venitul brut al familiei etc.

Decizia  de  migrare  cu  scopul  de  a  munci  depinde  și  de  atitudinea  față  de  țara  de 
destinație. Se are în vedere situația politică, structura economică, dezvoltarea socială, po-
sibilitatea de integrare etc.

5. impaCtul migrației asupra Calității potențialului 
uman. Brain-drain, Brain-waste sau Brain-gain

Pe  parcursul  ultimilor  ani,  progresul  tehnic,  însoțit  de  procesele  de  globalizare,  a 
dus  la o  intensificare a fluxurilor  internaționale de migrație a  forței de muncă. Această 
creștere a fost însoțită și de apariția unor noi tipuri ale migrației: migrația intelectuală, 
determinată de creșterea cererii pentru o  forță de muncă cât mai calificată  în  țările de 
destinație. În condițiile de dezvoltare a economiei bazate pe cunoaștere și inovație, practic 
toate țările lumii, pentru a face față noilor exigențe legate de competitivitatea economică, 
depun eforturi mari în vederea sporirii nivelului de educație a cetățenilor lor și asigurării 
cu resursele de muncă necesare a noii economii aflate în dezvoltare. Cu siguranță, fiecare 
stat dispune de profesioniști bine instruiți, cu o gândire creativă și capabili să contribuie 
la modernizarea economiei naționale.  Însă numărul  lor nu este  suficient de mare. Fapt 
confirmat de deficitul de personal înalt calificat pe piețele muncii din țările de destinație, 
declarațiile agențiilor de recrutare și ale angajatorilor legate de selectarea personalului, în 
special a personalului înalt calificat.

În acest context, o soluție optimă de reducere a deficitului pe segmentul pieței muncii 
respectiv ar fi atragerea personalului înalt calificat din străinătate, mai ales că atragerea 
profesioniștilor străini presupune și introducerea în țară a experienței mondiale și a no-
ilor  cunoștințe.  Se  observă  că,  dacă  migrația  lucrătorilor  necalificați  este  caracteristică 
pentru toate țările, migrația specialiștilor înalt calificați este caracteristică preponderent 
pentru țările de nord, existând câteva centre  importante de atragere, precum SUA, Ca-
nada și țările UE. Mulți specialiști, oameni de știință, ingineri, medici și alți profesioniști 
din țările în curs de dezvoltare activează în Canada, Statele Unite, Australia și Europa de 
Vest. Conform datelor statistice, ponderea imigranților cu titlu de doctor în științe este 
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destul de mare în aceste țări (spre exemplu, în Australia – 45,41%, în Canada – 53,86%, în 
SUA – 25,16%, iar în Irlanda – 35,16% din totalul doctorilor în științe sunt imigranți)113.

Fenomenul  legat de plecarea specialiștilor calificați din  țările mai puțin dezvoltate 
spre cele mai dezvoltate este numit „exod de creiere” (brain-drain), fiind cercetat încă din 
anii 1960. Termenul „exod de creiere” a fost lansat pentru a descrie emigrarea de ingineri 
și  oameni  de  știință  din  Europa  spre  SUA,  care  continuă  să  fie  destinația  principală  a 
migranților înalt calificați și în etapa actuală. Lindsay Lowell afirmă că fenomenul reflec-
tă un nivel ridicat de emigrare a persoanelor cu studii universitare care intenționează să 
rămână  în  străinătate  temporar  sau definitiv,  fără efecte compensatoare pentru  țara de 
origine. Robin Iredale argumentează că noţiunea „exod de creiere”, bazată pe teoria capi-
talului uman, trebuie definită drept libera circulație a indivizilor înalt calificați care doresc 
cele mai bune oportunități în condiții optime114. Către anii ’80, tipologia migranților a fost 
completată cu migranții profesioniști sau intelectuali, definiți ca personal de specialitate 
sau de înaltă calificare, care se deplasează dintr-o țară în alta, de multe ori în calitate de 
membri ai companiilor internaționale115. Noua categorie de migranți a fost atestată în mod 
special pentru a identifica o varietate de situații care determină o creștere continuă a nu-
mărului unor astfel de lucrători migranți, cu un impact diferit în comparație cu celelalte 
tipuri de migranți.

Categoria de „specialist” (lucrător profesionist), a devenit atât de importantă în cer-
cetarea migrației internaționale, încât s-a ajuns la necesitatea divizării ei în subcategorii: 
top-manageri; ingineri; profesioniști; cercetători; antreprenori; studenți. Fiecare subca-
tegorie de migranți specialiști își determină motivul propriu de a migra. Astfel, oamenii 
de știință sunt motivați de anumite aspirații personale sau de curiozitatea științifică,  în 
timp ce pentru ingineri factorii principali sunt nivelul salariilor sau condițiile de muncă, 
pentru antreprenori motivul de bază este creșterea veniturilor116 (figura 5.2.).

figura 5.2. principalele motivații ale migranților intelectuali în funcție de domeniul de activitate117
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113  Counting Immigrants and Expatriates in OECD Countries: A New Perspective. In: Trends in international migration 2004. 
OECD. P. 115–149.

114  Сталкер Питер. Международная миграция. М.: Книжный клуб, 2015.
115  Appleyard R. T. International Migration: Challenge for the Nineties. Geneva: IOM, 1991. 84 p.
116  Belobrov A., Chicu N., Branașco N. ș.a. Impactul remitențelor asupra rezilienței sistemului financiar al Republicii Moldova. 

Chișinău: Pontos, 2013. 300 p.
117  Mahroum S. Europe and the Immigration of Highly Skilled Labour. International Migration, vol. 39, Issue 5, 2001. Disponibil: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2435.00170/abstract [vizitat 13.11.2012].
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Întrebarea de bază ar fi în ce măsură țările de origine beneficiază sau sunt în pierdere 
de  pe  urma  circulației  capitalului  uman  înalt  calificat.  Diverse  studii  arată  că  migrația 
internațională poate aduce beneficii nu numai țărilor de destinație, dar și țărilor de ori-
gine.  Cu  toate acestea,  se  consideră  că  „exodul de creiere”  reduce creșterea economică, 
deoarece țările de origine pierd capital uman important, precum și investițiile în educație.

Cercetările asupra migrației descriu însă un alt fenomen legat de capitalul uman – 
procesul de „irosire de creiere” (brain-waste), care are loc atunci când specialiști calificați 
migrează în țările de destinație pentru a presta servicii de muncă de calificare inferioară, 
ceea ce poate duce, într-o perspectivă de lungă durată, la degradarea capitalului uman. De 
fapt o irosire de capital uman poate avea loc și în situația în care forța de muncă calificată, 
rămânând acasă, nu se poate realiza pe deplin. Or, capitalul uman, asemeni capitalului 
fizic, are proprietatea de a se deprecia, necesitând investiții permanente de „amortizare”. 
Pentru resursele de muncă, aceste investiții sunt concretizate în diferite măsuri de ridicare 
a calificării, studii, și, nu în ultimul rând, în utilizarea forței de muncă respective după 
menirea ei. Dacă forța de muncă nu este utilizată, ea oricum își pierde calificarea. Prin 
urmare, emigrarea forței de muncă calificate poate fi considerată, în același timp, și o păs-
trare a potențialului ei.

Boxa�nr��5�4��Posibilități�de�angajare�a�lucrătorilor�migranți�din�Republica�Moldova�în�
Federația�Rusă

Venind în Federația Rusă, majoritatea migranților sunt nevoiți să-și reprofileze activi-
tatea  economică:  doar  un  sfert  din  migranți  practică  același  gen  de  activitate  pe  care  l-au 
practicat anterior în Republica Moldova. Cei mai mulți migranți se angajează în construcții, 
în comerț, în sfera serviciilor comunale și sociale, a serviciilor de administrare a gospodăriei 
casnice. În aceste domenii activează patru din cinci migranți, care au experiență de muncă 
înainte de a ajunge în Federația Rusă. Doar 2,6% dintre migranții angajați în Republica Mol-
dova în sistemul de învățământ sunt angajați în același domeniu în Federația Rusă. Din rândul 
celor care în Republica Moldova au lucrat în sistemul de ocrotire a sănătății nu este nicio per-
soană care să lucreze în același domeniu în Federația Rusă.

Pe piața muncii din Federația Rusă rămân nesolicitate cunoștințele și abilitățile specifice 
pe care migranții le aveau într-un anumit domeniu de activitate până la venirea în această țară. 
În primul rând, nu sunt solicitate studiile și calificarea angajatului. Cu referire la migranți, pu-
tem vorbi despre mobilitatea descendentă a locurilor de muncă. Peste o jumătate din migranții 
care  au  avut  o  experiență  de  muncă  până  la  venirea  în  Rusia  actualmente  sunt  angajați  în 
domenii pentru care nu sunt cerințe în ceea ce privește nivelul de studii și de calificare. Cel 
mai frecvent lucrătorii necalificați activează în domeniul comerțului (88,6% dintre persoanele 
angajate în acest domeniu), prestării de servicii comunale, sociale și personale (82,3%), în do-
meniul serviciilor de administrare a gospodăriei (78,9%). Totodată, există domenii de ocupare 
a  forței  de  muncă  în  care  este  solicitată  anume  forța  de  muncă  calificată  a  migranților:  în 
construcții (75,8% sunt muncitori calificați), transport și telecomunicații (82,3%), hoteluri și 
restaurante (88,3%).
Sursa: Vladimir Mukomel, Diana Cheianu-Andrei� Moldovenii în Federația Rusă: profilul so-
cioeconomic și provocările de politici� Chișinău: OIM, 2013�
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„Exodul creierelor” devine un fenomen destul de răspândit, fiind stimulat și prin sta-
rea de spirit a tinerilor care nu-și mai leagă viitorul lor de parie. Această lipsă de patrio-
tism a tineretului este condiționată nu numai de gradul inferior de dezvoltare al țărilor de 
origine, dar și de crizele politice frecvente, de atitudinea indiferentă a autorităților față de 
problema în cauză. Degradarea potențialului uman condiționează dezechilibre deosebit 
de grave viitorului țării, de aceea problema nu trebuie ignorată de autorități. Lipsa unor 
măsuri din partea statului privind „exodul creierelor” va diminua esențial șansele de ieșire 
din criză și de dezvoltare durabilă.

Se observă că exodul de creiere apare în urma unei decizii benevole a individului, îm-
piedicată de țările de origine și încurajată de țările de destinație. În ultimii ani, majoritatea 
țărilor de origine s-au confruntat cu o creștere a emigrației de muncă calificată. Astfel, 
în anii ’90, Comisia pentru Educație a Consiliului Europei a evaluat pierderile anuale ale 
Federației Ruse din emigrarea profesioniștilor calificați la aproximativ 50 de miliarde de 
dolari118.  Țările  est-europene  și-au  exprimat  îngrijorarea  pentru  numărul  mare  de  per-
soane care doresc să emigreze în Canada, Statele Unite ale Americii, Franța, Italia, Marea 
Britanie, Germania, Spania. Problema este deosebit de acută pentru țările mici în curs de 
dezvoltare. Având în vedere importanța capitalului uman în procesul creșterii economi-
ce, un exod esențial al creierelor ar putea împiedica dezvoltarea țărilor afectate de acest 
fenomen.

Totodată, o serie de cercetări scot în evidență impactul pozitiv pe care migrația per-
soanelor  înalt  calificate  îl  poate  aduce  țărilor  de  origine  prin  intermediul  remitențelor, 
prin repatrierea lor ulterioară în țara de origine, prin crearea unor rețele de încurajare a 
schimburilor de experiență și expertiză sau lansarea programelor de promovare a conlu-
crării și circulație a cunoștințelor, rezultând, în final, într-un câștig net pentru valorifica-
rea capitalului uman în țările de origine. În prezent, mobilitatea internațională a persoa-
nelor calificate contribuie esențial la consolidarea capacităților științifice și tehnologice ale 
statului de origine119.

Procesele contemporane ale migrației intelectuale se desfășoară după mai multe sce-
narii. Diversificarea formelor de deplasare a lucrătorilor migranți calificați în străinătate 
a dus la apariția conceptelor de „circulație de creiere” (brain-circulation) sau „schimb de 
creiere”, precum și „câștig de creiere”  (brain-gain). Aceste concepte au apărut pentru a 
analiza  migrația  intelectuală  care  nu  are  un  caracter  permanent.  Migrația  de  muncă  a 
cercetătorilor este o modalitate sigură de a stabili contacte internaționale durabile, de a 
include oamenii de știință pe piața globală a muncii intelectuale, și, nu în ultimul rând, 
este o condiție primordială pentru dezvoltarea științei la nivel mondial.

Efectul pozitiv de pe urma migrației de muncă a  specialiștilor apare  în situația  în 
care „exodul de creiere” se transformă în „circulație de creiere”. Conceptul de „circulație a 
creierelor” se referă la următoarea mișcare ciclică: plecarea în străinătate pentru formare și 
muncă temporară, revenirea în țara de origine pentru a-și îmbunătăți poziția profesională 

118  Панарин С. А. Миграция в контексте безопасности: концептуальные подходы. B: Миграция и безопасность России. 
Москва: Интердикт+, 2000. 341 c.

119  Manolo A. Cum să gestionăm migrația forței de muncă. Chișinău: Organizația Internațională a Muncii, 2005. 152 p.
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în baza beneficiilor obținute în timpul șederii în străinătate. Adepții conceptului cred că 
această formă a migrației va continua să se extindă și pe viitor.

Boxa�5�5��Mobilitatea�academică�din�instituțiile�superioare�de�învățământ�din�Republica�
Moldova

Una din formele de manifestare ale „circulației de creiere” reprezintă mobilitatea aca-
demică (a profesorilor, a cercetătorilor, a studenților) din cadrul instituțiilor de învățământ 
superior și de cercetare care, la ora actuală, reprezintă una din condițiile de bază în dezvol-
tarea învățământului superior și a cercetării științifice din Republica Moldova. Intensificarea 
mobilității academice se regăsește și printre principalele repere ale procesului de restructurare 
a sistemului de  învățământ superior – Procesul de la Bologna.  În acest context autoritățile 
naționale  și  internaționale  abilitate  în  domeniu  depun  eforturi  pentru  a  menține  și  a  dez-
volta mobilitatea academică, văzând în ea o condiție de dezvoltare durabilă învățământului 
superior și a cercetării științifice. Astfel, în 2014 Ministerul Educației al Republicii Moldova 
vine cu inițiativa de aprobare a Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în 
învățământul superior120.

În  același  context,  poate  fi  menționat  și  Proiectul Erasmus+ prin  care  se  realizează 
activități ce implică parteneri din mai multe țări (transnaționale) în scopul mobilității. Proiec-
tele de mobilitate diferă de la un domeniu la altul și, în funcție de acesta, pot cuprinde cursuri 
de formare, plasamente, activități de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi 
de tineri, activități de tip job-shadowing.

Într-un asemenea context, migranții reîntorși  în țara de origine ar putea contribui 
vizibil la creșterea economică a țării, deoarece persoana care se întoarce aduce cu ea noi 
experiențe de muncă, noi idei tehnologice specifice țărilor avansate� Circulația de creiere 
este justificată prin faptul că este mult mai ieftin să împrumuți o tehnologie din exteriorul 
țării decât să o reinventezi de la capăt.

În prezent, specialiștii migranți înalt calificați mizează mai puțin pe rețele de migrație 
și pe legături de familie, bazându-se în principal pe comunicarea cu colegii lor de specia-
litate sau de facultate din potențialele țări de destinație.

O categorie separată de migranți intelectuali o constituie studenții internaționali, al 
căror număr este în continuă creștere. Principala cauză a intensificării procesului de ple-
care la studii peste hotare o reprezintă însuși mediul universitar din unele state ale lumii, 
care se manifestă ca factor puternic de atracție. Din 2,6 milioane de studenți internaționali 
cea mai mare parte sunt găzduiți de Statele Unite (22% în 2010), Marea Britanie și Germa-
nia (respectiv, 11% și 10%). În general, instituțiile de cercetare și companiile din primele 10 
țări atractive pentru studenții internaționali înglobează peste 75% dintre migranții înalt 
calificați121. Migrația internațională a studenților este o formă de manifestare a procesului 
de globalizare și aduce beneficii indiscutabile prin intermediul cercetărilor și inovării.

120  Hotărârea Guvernului nr. 56 din 27.01.2014.
121  Meyer B. Do the poor move to receive higher welfare benefits? Unpublished paper. 2000. Disponibil: http://www.lse.ac.uk/

government/research/resgroups/MSU/documents/workingPapers/WP_2012_02.pdf
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Boxa�5�6��Migrația�cu�scop�de�studii�din�Republica�Moldova
Cu toate că majoritatea migranților pe  termen  lung din Republica Moldova pleacă cu 

scopul de a-și găsi un loc de muncă mai atractiv – circa 89,5% din totalul migranților pe ter-
men lung, nu pot fi trecute cu vederea și alte tipuri de migrație pe termen lung, inclusiv în scop 
de studii.

Astfel, potrivit studiului „Nexus”, circa 18 400 de moldoveni migrează pentru a-și face 
studiile peste hotare. O mare parte din studenți provin din mediul rural – 66%. Majoritatea 
studenților  migranți  la  studii  sunt  tineri.  Astfel,  2/3  din  migranți  din  această  categorie  au 
vârsta cuprinsă între 18–29 ani, iar ceilalți 31% au sub 18 ani. Aceste date confirmă că majori-
tatea moldovenilor care pleacă la studii peste hotare sunt încadrați în sistemul de învățământ 
superior. De regulă, migranții moldoveni la studii își aleg, tradițional, trei țări de destinație: 
Rusia (31%), România (22%) și Italia (21%).
Sursa: Nicolaas de Zwager, Ruslan Sintov� Studiu de piață: Inovație în migrația circulară  – 
Migrație și dezvoltare în Moldova� Chișinău: IASCI, 2014�

Datele pe plan global arată că după absolvirea instituției superioare de învățământ în 
SUA doar 23% din emigranții din Coreea de Sud și 28% din Taiwan vor să se angajeze în 
această țară122. Ceilalţi se întorc și îmbogățesc prin cunoștințele și competențele dobândite 
potențialul științific și economic al țărilor de origine, ilustrând un evident „câștig de cre-
iere”. Oameni de știință și specialiști de calificare înaltă, după o practică profesională în 
țări dezvoltate, revenind în patrie (de exemplu, în China, India), au pus bazele unor școli 
științifice naționale. Manageri, medici, ingineri, muncitori calificați, obținând o formare 
profesională și îmbunătățindu-și situația financiară, deseori se întorc. Un exemplu eloc-
vent este industria construcțiilor din Turcia care a obținut un impuls spre progres datorită 
foștilor emigranți care au muncit o perioadă îndelungată în Germania. În China cea mai 
mare parte din companiile IT au fost fondate de etnicii chinezi care s-au format profesio-
nal în SUA.

Un „schimb de creiere” există nu doar între o țară în curs de dezvoltare și una dezvol-
tată, dar și între țările dezvoltate. La nivel global, grupul statelor dezvoltate, asimilând un 
număr mare de migranți intelectuali, restituie statelor mai puțin dezvoltate doar o mică 
parte din numărul lor sub forma „migrației de revenire”. S-a observat că fluxul de migranți 
din țările dezvoltate spre cele în curs de dezvoltare are mai mult scopuri altruiste, fiind 
destul de intens, ceea ce înseamnă că ele reprezintă, în același timp, nu doar țări recipi-
ente, dar și țări donatoare importante de capital uman, fenomen estimat după mărimea 
diasporei migranților din țările OCDE. Cele mai mari diaspore în acest sens sunt în Marea 
Britanie (1441 mii persoane), Germania (848 mii), Canada (515 mii), SUA (431 mii) și Italia 
(408 mii). Potrivit cercetărilor OCDE, Marea Britanie suportă în prezent cel mai intens 
proces al „exodului de creiere” din ultimii 50 de ani123.

Este incontestabil faptul că dezvoltarea științei în condițiile contemporane este strâns 
legată de fenomenul de mobilitate. Tocmai creșterea mobilității a devenit un factor impor-

122  Burian C. Fenomenul migrației în Europa: Perspective juridice și economice. În: Revista moldovenească de drept internațional 
și relații internaționale, 2009, Nr. 4.

123  Сталкер Питер. Международная миграция. М.: Книжный клуб, 2015.
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tant care a contribuit la avansarea inovațiilor. În acest sens, mobilitatea cadrelor științifice 
se consideră un instrument de îmbunătățire a calității și a productivității oamenilor de 
știință și a echipelor de cercetare.

Astfel, mobilitatea devine un mecanism de diseminare a cunoștințelor, contribuind 
la promovarea și dezvoltarea unor domenii de cercetare noi, inclusiv interdisciplinare, la 
extinderea orizonturilor cunoștințelor și competențelor.

tabelul 5.1. posibile efecte la nivel național și la nivel mondial ale mobilității internaționale a lucrătorilor calificați

Efecte�negative

Țările�
donatoare

„Exodul creierelor”: pierderea de productivitate ca 
urmare a pierderii de studenți și personal calificat

Țările�
beneficiare

Reducerea stimulentelor de obținere a calificării 
superioare;
Posibila „eliminare” din cele mai bune universități;
Barierele lingvistice și culturale între oamenii de 
știință autohtoni și străini

Efecte�pozitive

Țările�
donatoare

Motivația de creștere și de obținere a calificării 
superioare;
Posibilitatea obținerii efectelor economice, în cazul 
revenirii în patrie a cercetătorilor care au activat în 
străinătate;
Transferul de cunoștințe și dezvoltarea cooperării;
Dezvoltarea relațiilor externe cu instituțiile științifice;
Oportunități sporite pentru exportul de tehnologie;
Sprijinul din partea diasporei științifice

Țările�
beneficiare

Creșterea productivității sectorului de cercetare–dez-
voltare datorată afluxului de personal înalt calificat;
Transferul de cunoștințe și dezvoltarea cooperării;
Oportunități sporite pentru exporturi de tehnologie;
Creșterea numărului de doctoranzi

Posibile�efecte�
globale

Amplificarea circulației, internaționalizarea cunoștințelor;
Îmbunătățirea oportunităților de angajare pentru oamenii de știință;
Probabilitatea aplicării cunoștințelor/abilităților;
Formarea de clustere științifice și tehnologice internaționale

Sursa: Regets M� C� Researh and Policy Issues in Hight-Skilled International Migration: 
A Perspective with Data from the United States� Bonn, Germany: Institute for the Study of 
Labor� Discussion paper series� IZAPD nr� 366, September 2001�
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6. migrația CirCulară

În scopul evitării efectelor negative de pe urma „exodului de creiere”, autoritățile pu-
blice depun eforturi semnificative de administrare a fenomenului migrației forței de mun-
că într-un context social-economic internațional complex. Acesta din urmă caracterizat 
din ce în ce mai mult printr-un deficit al calificării forței de muncă în cadrul unui sistem 
economic globalizat și cu o populație marcată de îmbătrânire rapidă în societățile econo-
mic avansate. Pentru a asigura  liniștea  și  stabilitatea  societăților,  sunt necesare eforturi 
substanțiale care să vizeze integrarea migranților în țările de destinație și eforturi pentru 
conectarea acestora la procesele de dezvoltare a statului de origine124.

În ultimii ani, în vederea depășirii unor amenințări legate de migrația de muncă, în 
special a specialiștilor de calificare înaltă, a fost lansat conceptul de migrație circulară, 
însoțit de o serie de măsuri de politică imigraționistă pentru țările de origine și pentru 
țările de destinație. Acest lucru a fost relevant, mai ales, în contextul discursului privind 
migrația și dezvoltarea, care susține că migrația circulară duce la câștiguri triple – pentru 
țările de origine, pentru țările de destinație, dar și pentru înșiși migranții.

Forumul Global privind Migrație și Dezvoltare și Comisia Europeană sunt platfor-
mele  principale  pentru  diseminarea  potențialului  de  migrație  circulară.  Conceptul  de 
migrație circulară a fost elaborat ca fiind la „hotarul dintre migrație și dezvoltare”.

Migrația circulară  nu este  un concept  nou,  fiind  înregistrat  în  contextul migrației 
interne  sau  rural-urbane.  Potrivit  lui Bedford:  „…începând cu anul 1960,  migrația  cir-
culară s-a aflat  în centrul dezbaterilor, sub aspectul urbanizării și dezvoltării  în Africa, 
Asia,  Insulele Pacificului și Americii Latine. Ceea ce a  fost recunoscut atunci și  trebuie 
să fie conștientizat și acum în dezbaterea europeană contemporană cu privire la migrația 
circulară și dezvoltarea continuă, este că aceasta nu este o formă nouă de mobilitate sau 
nici măcar un nou discurs. Accentul s-a mutat de la mobilitate și urbanizare în țările în 
curs de dezvoltare, asupra mișcării populației, piețelor muncii și coeziunii sociale în statele 
dezvoltate.”125

Cel mai bun exemplu de migrație circulară este cea internă, când lucrătorii rurali vin 
în zonele urbane în căutare de lucru, apoi se reîntorc acasă, în mediul rural. În China se 
înregistrează anual mișcarea a circa 125–150 de milioane de lucrători dinspre localitățile 
rurale  către  orașele  mai  mari.  Totuși,  conform  definițiilor  ILO,  acești  oameni  nu  sunt 
considerați lucrători migranți internaționali, deși au unele probleme similare. Sistemul de 
contracte de lungă durată pentru lucrătorii migranți în țările Asiei și Golfului reprezintă 
un alt exemplu de repetare a traseului mai mult decât o singură dată. Iar programele de 
muncă sezonieră reprezintă și ele un exemplu de circularitate.

Diaspora științifică și antreprenorii transnaționali, de asemenea, au fost angajați în 
procese de migrație circulară. Chiar și programele precedente de „guest worker” conțineau 

124  Postolachi V., Poalelungi O., Moșneaga V., Gonţa V. Republica Moldova – Problemele migraţiei. Chișinău, IMSRM; GSEE, 
2007.

125  Bedford,  R.  Migrația  circulară:  reflecții  asupra  unei  dezbateri  de  durată.  Masa  Rotundă  2.1:  „Potențialul  de  dezvolta-
re  al  migrației  circulare;  Migrația  forței  de  muncă  și  potențialul  său  de  dezvoltare,  în  perioada  de  mobilitate”,  Conferința 
Președinției UE, 15–16 octombrie, 2009, Malmo, Suedia.
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astfel de elemente, în măsura în care lucrătorii migranți trebuiau să rămână în țările gazde, 
pe durata contractelor lor, după care urmau să se întoarcă acasă, până obțineau noi con-
tracte, dacă era cazul. Circularitatea tur-retur, de obicei, era specifică lucrătorilor bărbați 
neînsoțiți, ale căror familii rămâneau în țările de origine126.

În prezent, nu există o definiție standard pentru migrația circulară.  Instrumentele 
internaționale în domeniul lucrătorilor migranți ale ILO sau ONU au folosit termenul de 
„migrație temporară”,  fără referințe  la migrația circulară.  În  termeni simpli, acest  feno-
men semnifică experiențe migratorii repetate, mai mult decât o plecare și o întoarcere. 
Trebuie menționată distincția față de migrația de o singură dată ce implică migrarea și 
întoarcerea permanentă, denumită „migrație de revenire”.

În definirea migrației circulare trebuie făcută distincția dintre formele de manifes-
tare ale acesteia care apar în urma strategiei de mobilitate alese de către migranți și a po-
liticii statelor în domeniul managementului migrației și controlului la frontieră. Astfel, se 
delimitează:

• Migrația circulară obstrucționată.  Migrația  circulară  poate  fi  împiedicată  de 
obstacole majore  (conflictele  la  frontiere,  controalele  restrictive ale  imigrării  și 
distanța geografică), ce intervin în circulația oamenilor peste hotare.

• Migrația circulară integrată. Se manifestă la frontiere, acolo unde există mișcări 
circulare  frecvente.  Este  vorba  de  modele  ale  mobilității  transfrontaliere,  cu 
granițe deseori necontrolate.

• Migrația circulară reglementată presupune legalizarea unor situații în care „sunt 
aplicate mecanisme instituționale, în vederea determinării numărului migranților 
admiși (ex., prin cote), pentru a monitoriza durata limitată a șederii lor în străină-
tate și pentru a selecta profilurile și abilitățile lor”. Schemele de migrație circulară 
și parteneriatele de mobilitate ale UE reprezintă astfel de exemple127.

Mai trebuie făcută distincția între migrația temporară și cea circulară. Pe de o parte, 
toate programele de migrație circulară sunt,  în esență, temporare, pentru că persoanele 
trebuie, la un moment dat, să se întoarcă în țările lor de origine, fără a avea dreptul la sta-
bilire permanentă în țările gazdă. Pe de altă parte, nu toate formele de migrație temporară 
duc la migrație circulară. Cele mai multe conțin un singur ciclu migrațional, în timp ce 
unele programe pot favoriza, eventual, stabilirea permanentă în țările de destinație, după 
exemplul programului precedent de „guest worker” din Europa.

Din cauza dificultăților existente în procesul de măsurare a fluxurilor migratorii, în 
mod evident, estimarea migrației circulare este și mai complicată. În sistemele de date sta-
tistice, naționale și internaționale cu privire la fenomenul migrației, termenul de migrație 
circulară apare extrem de rar. Acesta nu se regăsește nici în Manualul ILO privind sta-
tisticile în domeniul migrației, nici în Recomandările ONU privind Statisticile Migrației 
Internaționale, de altfel, ca și noțiunea de lucrători migranți circulari, deși ele recunosc 
existența categoriilor de  lucrători  sezonieri  și de migranți  temporari. Unele  țări disting 

126  Fargues F. Migrația circulară: este oare relevantă pentru Sudul și Estul Mediteranei? Note analitice ale CARIM 2008/40, Cen-
trul de Studii Avansate „Robert Schuman”, Institutul Universitar European din Florența, 2008.

127  Cassarino, J.-P., Ed. Migranții reîntorși în Maghrebul Arab: Provocări de reintegrare și dezvoltare. Centrul de Studii Avansate 
„Robert Schuman”, Institutul Universitar European din Florența, 2008.
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mai multe tipuri de lucrători migranți: lucrători migranți sezonieri; lucrători cu contrac-
te; angajați în cadrul proiectelor; lucrători migranți temporari, care ar trebui adăugate la 
categoria de lucrători migranți, făcând diferențele corespunzătoare, în funcție de durata 
șederii persoanelor în străinătate.

Migrația circulară și temporară reflectă globalizarea, schimbarea demografică, mo-
delele noi de mobilitate și cererea crescândă a piețelor de muncă flexibile. Sunt și preferința 
multor migranți. Migrația circulară este un fenomen intens discutat în lume în termeni 
de gestionare eficientă ca o contribuție potențială la dezvoltare. Implicarea migranților cu 
diferite niveluri de calificare este un mijloc de a satisface cererile piețelor muncii din țările 
de destinație, a dezvoltării țărilor de origine.

Opțiunea contemporană pentru migrația circulară pornește de la faptul că ea aduce 
mai multe beneficii. Migrația circulară poate fi un instrument util pentru țările de origine 
cu venituri mici sau medii, prin remitențe generatoare de investiții și rețelele de comerț 
și întreprinderi, dar și prin îmbunătățirea bazei de capital uman. Ea poate, de asemenea, 
contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, deși nu trebuie considerată un 
panaceu pentru dezvoltare sau un mijloc major de a rezolva probleme mai generale.

Puținele studii arată că oamenii aleg migrația pe termen scurt. Lucrătorii calificați, 
care  deseori  au  posibilitatea  de  a  migra  cu  familiile  lor,  ar  putea  să  aleagă  migrația  pe 
termen mai lung. În mod similar, studenții care optează pentru studii superioare în străi-
nătate, ar putea decide să rămână acolo pentru a obține competențe și experiență, ori să se 
stabilească într-o țară terță.

Migrația este întotdeauna o alegere dificilă și nu există niciun motiv să se presupună 
că migranții ar dori să se întoarcă în țările de origine și încă de mai multe ori, mai degrabă 
decât să rămână și să se stabilească ori să rămână peste hotare, până ar câștiga și economisi 
o sumă de bani consistentă, pentru a-și asigura un trai confortabil acasă, unde să revină 
pentru totdeauna. Circularitatea, prin urmare, nu este neapărat un ideal pe care îl urmează 
migranții. Migrația circulară permite rareori unificarea familiilor, din cauza restricțiilor 
de imigrare impuse de țările de destinație, și este greu de presupus că migranții ar prefera 
să trăiască fără familiile lor în societățile gazdă.

Principalele beneficii ale migrației circulare pentru lucrătorii migranți pot fi obținute 
din  câștiguri  mai  mari  în  străinătate,  din  remitențe  transferate,  din  dobândirea  sau 
îmbunătățirea unor abilități cerute pe piața muncii, precum și din posibilitatea unor bune 
surse bănești ce pot fi recuperate din investiții în dezvoltarea unor întreprinderi.

Pentru angajatori, migrația circulară aduce avantaje evidente. În primul rând, ei se 
pot  bucura  de  costuri  mai  mici  de  angajare  a  muncitorilor  străini,  inclusiv  de  integra-
re.  Dependența  lucrătorilor  migranți  de  angajatori  facilitează  exploatarea  lucrătorilor, 
așa cum se vede din programele de muncă sezonieră. Revenirea în următorul sezon este 
condiționată de o recomandare favorabilă din partea angajatorului. Unii patroni ar invoca 
costurile de instruire, care sunt de asemenea, mai mici dacă același grup de persoane revi-
ne la muncă în cadrul programului de migrație circulară.

Macroeconomiștii descriu adesea lucrătorii migranți ca „supapa flexibilă” de pe piața 
muncii europene. În timp ce legea protejează migranții contra practicilor discriminatorii 
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de  concediere,  realitatea  este  că  mulți  sosesc  cu  permise  de  muncă  temporare  și  obțin 
contracte de muncă temporare, care nu pot fi reînnoite în cazul unei încetiniri a creșterii 
economice128.

Printre efectele pozitive ale migrației circulare pentru țările de origine pot fi numite:
• Accesul privilegiat la ocuparea forței de muncă și la piețele forței de muncă în țările 

de destinație�
• Flux constant de remitențe, în urma valurilor repetate de migranți�
• Diminuarea „exodului de creiere” și revenirea celor competitivi�
• Crearea afacerilor și întreprinderilor de către migranții circulari�
• O mai bună cooperare cu țările de destinație pentru întărirea legăturii dintre 

migrație și dezvoltare�
În baza avantajelor obținute de țările de destinație din migrația circulară, au fost ela-

borate mai multe programe de migrație circulară sau temporară. Programele de migrație 
temporară  a  forței  de  muncă  destinate  muncitorilor  oaspeți  („guest worker system”)  au 
fost derulate o perioadă lungă de timp și au prosperat în anii 1950 și 1960. În 1970, țările 
europene au renunțat la ele, dar boomul din Golful Persic a produs un alt val de programe 
pentru muncitori spre ţările din Golful Persic și Orientul Mijlociu, din Estul Asiei și din 
alte state arabe. Deși acestea nu au fost descrise ca fiind de migrație circulară, au o serie de 
trăsături comune:

• Programul lucrătorului migrant „guest worker” între Germania și Turcia, anii 
’60 și începutul anilor ’70. Este adesea citat ca un program pentru lucrători tem-
porari din prima generație,  care  însă nu și-a atins obiectivele. A  fost conceput 
inițial ca unul strict temporar, prevedea circulația lucrătorilor noi între țara lor 
de origine și Germania, într-un sistem de migrație circulară.

• Programele temporare de migrație a forței de muncă în SUA. SUA au operat pe 
scară largă programe de migrație pentru o perioadă lungă de timp, însă acestea 
nu s-au bucurat de mare atenție, cu excepția programelor timpurii „Bracero” și 
de vize „H1-B”. Programele americane au fost accesibile atât pentru muncitorii 
calificați, cât și pentru cei necalificați.

 Ȏ Programul „Bracero”,  important program pentru lucrătorii temporari, ela-
borat  în baza unui acord între SUA și Mexi.c, s-a derulat  între anii 1942 și 
1964. Inițial, a fost o măsură urgentă de război, dar a continuat și după înche-
ierea celui de-al Doilea Război Mondial, creând o dependență tot mai mare a 
angajatorilor americani din agricultură de lucrătorii migranți. Admiterea în 
cadrul programului anual „Bracero” a variat de la nivelurile de peste 450 000 
în 1950 la mai puțin de 200 000 de lucrători  în etapele finale. Pe parcursul 
celor 22 de ani de funcționare a implicat circa 4,5 milioane de persoane129.

 Ȏ Vize „H-1B” pentru lucrătorii migranți calificați „H-1B” este un program 
temporar, care permite ocuparea forței de muncă de înaltă calificare. Vize-

128  Collett E., Sitek K.. Eficientizarea migrației: rolul angajatorilor în procesul de integrare a migranților. Integrare europeană și 
program privind cetățenia, Documentul de lucru EPC nr. 30, Centrul de Politici Europene, Bruxelles, mai 2008.

129  Meissner D. Programe temporare de muncă în SUA: lecţii învăţate. Institutul pentru Politici Migraţionale (IPM), 2004, Wa-
shington DC, sursă disponibilă și pe pagina web: http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=205.



Migrația și piața muncii | 127

le de  tip „H 1B” sunt eliberate străinilor care  lucrează temporar  în SUA în 
domenii de specialitate, inclusiv arhitectură, inginerie, matematică, educație, 
medicină etc. Inițial, viza este prevăzută pentru trei ani, cu rezerva unei pe-
rioade de maximum șase ani, cu extensie. Pentru o viză de tip „H 1B”, cali-
ficarea minimă este diploma de licență sau de pregătire profesională, pentru 
care persoana ar veni în SUA să muncească. Astăzi, programul este cel mai 
frecvent utilizat în domeniul tehnologii informaționale.

 Ȏ Programul „H 2B”. Programul de viză „H 2B” permite angajatorilor ameri-
cani să suplimenteze forța de muncă existentă cu lucrători temporari străini, 
recrutați și angajați în sectorul neagricol. Acest program a fost creat în 1986, 
ca parte a reformei în domeniul imigrării și actului de control, care a divi-
zat „H guest-worker” în programele de viză de tip „H 2A” pentru muncitori 
agricoli  și  de  viză  de  tip  „H  2B”  pentru  lucrători  neagricoli.  Popularitatea 
Programului „H 2B” pentru lucrători temporari, sezonieri, neagricoli a fost 
dovedită prin creșterea rapidă a numărului de persoane admise – de la 15 706 
vize eliberate în 1997, la 129 547 în 2007130.

• Programul de muncă sezonieră în agricultură (SAWP), Canada.  Programul 
Comunității  Caraibelor  și  Mexicului  privind  lucrătorii  sezonieri  agricoli  oferă 
posibilitate fermierilor canadieni să angajeze circa 20 000 de lucrători străini, pe 
o perioadă de până la opt luni anual. Deși este un program de migrație tempo-
rară de muncă, se potrivește și modelului migrației circulare, pentru că, în mare 
parte, aceiași lucrători se întorc, an de an, să muncească în Canada. Este deseori 
menționat ca modelul ce conține cele mai reușite practici ale migrației sezonie-
re131. Lucrătorii obțin venituri mult mai mari decât acasă,  iar migrația repetată 
le permite să revină la muncă, în fiecare an, în funcţie de aprobarea angajatori-
lor. Oportunitatea lucrătorilor slab calificați de a munci, rata înaltă de întoarcere 
voluntară în țările de origine și de participare a angajatorilor în acest program 
durabil de-a lungul anilor sunt printre factorii de succes.

• Programul spaniolo-marocan în Cartaya, Spania.  Deși  Spania  are  o  serie  de 
programe pentru migrația temporară a forței de muncă, Proiectul-pilot privind 
migrația circulară în Cartaya, provincia în care se cultivă căpșuni „Huleva”, este 
ilustrativ sub aspectul de abordare a  întoarcerii. Spania a elaborat un program 
de migrație circulară pentru lucrători temporari cu Marocul, dar s-a confruntat 
cu probleme ce țin de rata scăzută a revenirii muncitorilor la sfârșitul sezonului. 
Autoritățile au schimbat regulile astfel,  încât doar mamele cu vârsta sub 40 de 
ani, cu copii la întreținere, îl pot folosi, având dreptul garantat de întoarcere în 
sezonul următor în cazul respectării regimului. Nu li se permite să-și ia însă și 
copiii. La finele sezonului 2007, întoarcerea voluntară a migranților a fost de 85%. 

130  Seminara D. Corvoada: suplinirea locurilor de muncă americane prin intermediul programelor pentru migranţi „H-2B”, Wa-
shington DC, Centrul de Studii a procesului de imigrare, februarie 2010, sursă disponibilă și pe pagina web: http://cis.org/
articles/2010/h-2b.pdf (accesat la 25 ianuarie, 2011).

131  Newland K., D. R. Agunias, et al. Învăţare din practică: experiențe de migrație circulară. Institutul de Politici Migraționale 
(IPM), septembrie, 2008, sursă disponibilă și pe pagina web: http://www.migrationpolicy.org/pubs/Insight-IGC-Sept08.pdf
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Acest  program  e  considerat  de  primarul  din  Cartaya  drept  o  „migrație  etică”, 
diferită de migrația nereglementată, răspândită în zonă132.

• Programul german pentru lucrători sezonieri.  Programul  german  pentru 
muncitorii sezonieri, care funcționează în baza acordurilor de înțelegere dintre 
Agenția Federală a Muncii și serviciile de ocupare a forței de muncă din șapte 
state candidate UE și Croația, admite migranți  la  lucru până  la șase  luni, dacă 
locurile de muncă vacante în agricultură, silvicultură, sectorul hotelier și de ca-
tering nu sunt ocupate de muncitorii locali. Cei mai mulți dintre cei selectați au 
fost cetățeni polonezi133.

• Programe pentru lucrători sezonieri în Australia și Noua Zeelandă.  În 2007, 
Noua Zeelandă a  lansat cunoscuta Politică de Ocupare Sezonieră  (RSE), desti-
nată muncitorilor sezonieri din insulele Pacificului. În 2008, Australia a urmat 
Schema-Pilot  pentru  Lucrători  Sezonieri  din  Pacific  (PSWPS).  Noua  Zeelandă 
prevede angajarea până la 5 000 de muncitori pe an în agricultură și horticultură, 
pentru șapte–nouă luni. Lucrătorii nu pot trece la un alt tip de permise de muncă 
în timpul șederii lor și trebuie să plece din țară la încheierea contractului. Țările 
implicate în schema-pilot australiană sunt Papua Noua Guinee, Tonga, Vanuatu 
și Kiribati, care participă, de asemenea, și în RSE.

Se  poate  conchide  că  migrația  circulară  prin  formele  ei  de  manifestare  în  diverse 
țări de destinație devine tot mai răspândită, fiind orientată spre dezvoltare. Organizațiile 
internaționale  țin  în  vizor  problema  extinderii  migrației  circulare  prin  dezvoltarea  și 
menținerea unor programe. Astfel, Comisia Mondială privind Migrația Internațională 
a jucat un rol esențial în promovarea conceptului de migrație circulară și, deși nu a definit 
migrația circulară, a folosit și termenul de migrație temporară, iar în unele cazuri, și de re-
venire. Și PNUD prin rapoartele sale de Dezvoltare Umană atrage atenția asupra oportu-
nităţii de a promova politici în domeniul migrației circulare. Astfel, prin Raportul PNUD 
de Dezvoltare Umană din 2009 „Depășirea barierelor: mobilitatea și dezvoltarea umană” 
se fac câteva referiri la migrația circulară. Acesta include migrația circulară în pachetul 
său de politici de bază pe două domenii, în care reforma politicii de migrație este dezirabi-
lă și fezabilă. Prima cale ce ține de migrația circulară, menționează, în principal, „scheme 
de activități cu adevărat sezoniere, în sectoare cum ar fi agricultura și turismul”, ce includ 
următoarele elemente-cheie pentru planificarea și punerea în aplicare a reformelor: con-
sultări cu guvernele țărilor de origine, implicarea sindicatelor și a angajatorilor, acordarea 
unor garanții salariale de bază, protecția sănătății și siguranței la locul de muncă, precum 
și vizitele repetate. Al doilea mecanism descris în raport ține de extinderea numărului de 
vize pentru persoanele cu nivel scăzut de calificare, condiționat de cererea angajatorului. 
Se  recomandă,  de  asemenea,  introducerea  unor  dispoziții  de  încurajare  a  circularității, 
cum ar fi portabilitatea prestațiilor de securitate socială acumulate.

132  Martin  P.  Spre  programe  eficiente  de  muncă  temporară:  probleme  și  provocări  în  țările  industriale.  Geneva,  Programul 
Internațional  pentru  Migrație,  Biroul  Internațional  al  Muncii,  Lucrarea  Internațională  pentru  Migrație  nr.  89,  2007.  sursă 
disponibilă și pe pagina web: http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/tempworkers_ martin_en.pdf 
(vizualizat la 3 februarie, 2011).

133  Ibidem.
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Organizația Internațională pentru Migrație  (OIM),  în  calitatea  sa  de  agenție  a 
Națiunilor  Unite  în  domeniul  migrației,  mizează  pe  implementarea  programelor  de 
migrație circulară. Facilitarea procedurii de recrutare externă și de migrație circulară re-
prezintă unul dintre cele mai semnificative domenii de activitate a acesteia. Pentru a ră-
mâne competitive în economia de piață globală, multe țări industrializate solicită lucrători 
străini  temporari  și pe  termen  lung, deoarece  forța de muncă  locală nu poate  satisface 
cererea internă. Facilitarea migrației circulare poate răspunde cerințelor pieței muncii pe 
termen scurt, în același timp, maximizând impactul de dezvoltare în țările și comunitățile 
de origine134.

Migrația circulară a ajuns în prim-planul forumurilor GFMD din 2007, 2008 și 2009, 
fiind descrisă ca o temă nouă, de maxim interes pentru GFMD, devenind prioritară și pe 
ordinea de zi a UE. Ceea ce sugerează legătura operațională între migrație și dezvoltare și 
permite o reconciliere a agendelor politicilor migraționiste și a celor de dezvoltare.

Cu toate că ILO nu a făcut nicio referință la migrația circulară în contextul migrației 
forței de muncă internaționale, un studiu din anul 1999 a recunoscut creșterea migrației 
temporare  ca  schimbare  profundă  pe  scena  migrației  internaționale.  În  timp  ce  iniţial 
mecanismele elaborate pentru lucrătorii migranți în convențiile nr. 97 privind Migrația în 
Scop de Angajare și privind Muncitorii Migranți, din anii, respectiv, 1949 și 1975, au fost 
concepute inițial cu scopul de a acoperi migrația pentru stabilire peste hotare (imediată 
sau treptată), recent s-a înregistrat o proliferare a programelor de angajare temporară135. 
În timp ce convențiile nu au făcut o distincție între lucrătorii permanenți și cei tempo-
rari, „toate standardele internaționale de muncă sunt aplicabile lucrătorilor migranți” fie 
permanenți, temporari sau circulari, indiferent de statutul acestora.

7. migrația CirCulara și munCa deCentă

Între regimurile de migrație temporară și circulară și drepturile  lucrătorilor există 
o oarecare tensiune reflectată în standardele internaționale de muncă. Legislația muncii 
din multe țări de destinație nu reușește să ofere o protecție adecvată lucrătorilor migranți 
implicați în programe de migrație temporară și circulară. Reticența guvernelor de a rati-
fica și aplica tratatele internaționale privind protecția lucrătorilor migranți, permite anga-
jatorilor fără scrupule să profite de carențele legislative, pentru a-și reduce din obligațiile 
de a oferi condiții de muncă decente, securitate socială adecvată, precum și respectarea 
drepturilor fundamentale ale angajaților.

134  OIM, 2008a, „OIM și migrația forței de muncă”, Geneva, Organizația Internațională pentru Migrație.
135  ILO,  1999,  „Lucrătorii  migranți”,  Raportul  III  (1B).  Conferința  Internațională  a  Muncii,  Sesiunea  87.  Geneva,  Biroul 

Internațional al Muncii, sursă disponibilă, la fel, pe pagina web: http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/
r31b.htm
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Boxa�nr��5�7��Implicarea�autorităților�publice�din�Republica�Moldova�în�promovarea�
migrației�circulare

În scopul promovării migrației legale (circulare), prin dezvoltarea și consolidarea coope-
rării bilaterale și multilaterale cu țările de destinație ale lucrătorilor migranți și sporirii gradu-
lui de protecție a persoanelor aflate la muncă în străinătate, autoritățile Republicii Moldova au 
continuat extinderea oportunităților legale de angajare la muncă a cetățenilor Republicii Mol-
dova peste hotare prin încheierea/implementarea acordurilor bilaterale în domeniul migrației 
de muncă cu statele de destinație.

Astfel, continuă implementarea Acordului semnat la 16 octombrie 2012 între Guvernul 
Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor 
din Republica Moldova  în anumite  sectoare din Statul  Israel  (sectorul  construcțiilor). Prin 
Hotărârea Guvernului nr. 894 din 29.12.2015 a fost prelungită valabilitatea Acordului moldo-
izraelian pentru o perioadă adițională de 3 ani. Pe parcursul anului 2015, peste 6 mii de per-
soane au depus cerere de participare la cele patru profesii solicitate pe piața muncii din Israel: 
lucrător în cofraj, armaturier, plăcător cu plăci și tencuitor. Ca urmare, în anul 2015 (în cadrul 
a două etape), pe teritoriul statului Israel au fost angajați 1123 muncitori moldoveni.

Implementarea  acordului  a  contribuit  la  asigurarea  protecției  drepturilor  lucrătorilor 
moldoveni conform legilor și regulamentelor relevante israeliene, inclusiv condițiile de muncă 
și de trai. Lucrătorii moldoveni angajați în conformitate cu Acordul dat, beneficiază de aceleași 
drepturi și obligații de muncă ca și lucrătorii băștinași.

A continuat dialogul cu partenerii din Italia în vederea realizării următoarei etape de 
implementare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Italiei în domeniul 
migrației de muncă semnat la 05.07.2011. Implementarea acestui Acord rămâne o prioritate 
pentru anul 2016 întrucât realizarea prevederilor acestuia va permite:

- asigurarea protecției drepturilor și libertăților lucrătorilor migranți în conformitate cu 
legislația ambelor state;

- promovarea muncii legale temporare, reîntoarcerea și reintegrarea socio-economică a 
lucrătorilor migranți;

- diminuarea efectelor negative asupra migranților și familiilor acestora.
Pe parcursul anului 2015 au avut loc două runde de negocieri în vederea discutării pro-

punerii de acord între Guvernul Republicii Franceze și Guvernul Republicii Moldova privind 
mobilitatea tinerilor. Prezentul Acord va contribui la:

- angajarea conform specialității,
- recunoașterea actelor de studii,
- acumularea experienței de muncă,
- susținerea reîntoarcerii la reintegrare.
Asigurarea protecției sociale a emigranților este realizată prin înregistrarea, în modul 

stabilit, a contractelor individuale de muncă ale cetățenilor Republicii Moldova angajați pes-
te  hotare.  Pe  parcursul  anului  2015,  au  fost  examinate  și  înregistrate  la  Agenția  Națională 
888 contracte individuale de muncă ale cetățenilor Republicii Moldova, angajați în străinătate 
prin intermediul agențiilor private și în mod individual, cu 81 contracte mai multe decât în 
anul 2014.
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Totodată, pe parcursul anului 2015, agențiile private au încheiat 33 acorduri de colabo-
rare cu  intermediarii/angajatorii străini din 10 țări. Cele mai multe acorduri de colaborare 
au fost  încheiate cu angajatorii străini din statul Israel – 14 acorduri, Polonia – 8 acorduri, 
urmând România, Lituania etc.
Sursa: Raportul Social Anual 2015�

Problemele legate de schemele de migrație temporară și circulară pot varia de la în-
călcarea libertății și dreptului la asociere; tratament rău din partea agențiilor de recrutare 
fără scrupule; exploatare; condiții precare și nocive de muncă până la: discriminarea sub 
diverse forme, inclusiv accesul redus la securitatea socială. Deși Cadrul Multilateral al ILO 
privind Migrația Forței de Muncă reiterează faptul că standardele de muncă decentă ale 
ILO se aplică tuturor lucrătorilor migranți în măsură egală, muncitorii migranți tempo-
rari semnalează dificultăți deosebite în ceea ce privește respectarea drepturilor lor în mul-
te țări de destinație.

Standardele internaționale de muncă decentă, adoptate de ILO, reprezintă niște stan-
darde minime aplicabile tuturor lucrătorilor. Cu toate acestea, prevederile multor progra-
me de migrație temporară sau circulară nu reușesc să le îndeplinească. În primul rând, lu-
crătorii migranți sunt victimele abuzului unor înțelegeri arbitrare de prestare a serviciilor 
fără protecția legii. Aceste metode de exploatare pot fi utilizate ușor și pentru alte grupuri 
de lucrători. O scurtă trecere în revistă a prevederilor-cheie ale unor standarde de muncă 
ILO selectate ar confirma aceste afirmații:

Libertatea de asociere. „Libertatea de asociere și dreptul de organizare și de nego-
ciere colectivă reprezintă drepturi fundamentale ale lucrătorilor migranți, iar activitatea 
acestora  în cadrul sindicatelor e un mijloc  important de  integrare  la  locurile de muncă 
și  în  societate”,  arată o  rezoluție privind  lucrătorii migranți,  adoptată  la cel de-al  II-lea 
Congres Mondial al Confederației Internaționale a Sindicatelor136. Totuși în cadrul mul-
tor programe de migrație circulară,  lucrătorii  temporari  sunt privați de aceste drepturi 
fundamentale.

Principiul egalității de tratament. Cele două convenții ale ILO – Convenția nr. 97 
privind Migrația în Scop de Angajare (revizuită), 1949 și Convenția ILO nr. 143 privind 
Muncitorii Migranți (Dispoziții suplimentare), 1975 (Convenția Complementară Provizo-
rie, 1975), precum și recomandările aferente (nr. 86 și 151) – prevăd standarde minime în 
ceea ce privește tratamentul egal al lucrătorilor migranți. Principiul egalității de tratament 
constituie elementul central al Convenției nr. 97. Această dispoziție din articolul 6 interzi-
ce discriminarea lucrătorilor migranți admiși din punct de vedere legal și a celor băștinași, 
în ceea ce privește: „…remunerarea, inclusiv alocațiile de familie, când acestea fac parte 
din remunerații, orele de muncă, munca suplimentară,  concediul plătit,  restricțiile pri-
vind munca la domiciliu, vârsta minimă de angajare, ucenicia și formarea profesională, 
munca femeilor și a minorilor, posibilitatea de a deveni membru al organismelor sindicale 
și de a face uz de beneficiile convențiilor colective, locuința, asigurarea socială (prevederi 
136  ITUC, Rezoluția ITUC privind lucrătorii migranți. Confederația Internațională a Sindicatelor, cel de-al II-lea Congres Mon-

dial,  Vancouver,  21–25  iunie,  2010,  2CO/E/6.11  (Final),  sursă  disponibilă  și  pe  pagina  web:  http://www.ituc-csi.org/IMG/
pdf/2CO_11_Migrant_Workers_03-10-2.pdf (accesat la 25 septembrie 2010).
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legale  referitoare  la accidentele de muncă, concediul de maternitate, boală,  invaliditate, 
bătrânețe,  deces,  șomaj,  responsabilități  de  familie,  precum  și  alte  situații  neprevăzute, 
care, în conformitate cu legislația și reglementările naționale, sunt acoperite de un sistem 
de asigurări sociale)”.

Schimbarea angajatorilor. Articolul 14 din Convenția ILO nr. 143 privind Lucrătorii 
Migranți (Convenția Complementară Provizorie, 1975) stipulează că lucrătorilor migranți 
trebuie să li se permită schimbarea locului de muncă, cel puțin, după o perioadă maximă 
de doi ani. Acesta este un mijloc important de a evita situațiile abuzive, iar obligația de a 
fi atașați de aceiași angajatori pentru perioade mai lungi le oferă ultimilor împuterniciri 
nejustificate de aplicare a presiunilor asupra subalternilor lor, prin amenințări cu rezilierea 
contractelor sau prin refuzul de a le reînnoi, caz în care lucrătorii își pot pierde autorizația 
rezidențială și vor fi obligați să părăsească țara sau să fie deportați.

Reîntregirea familiei.  Conform  prevederilor  Convenției  ILO  nr.  143  (articolul  13 
(1)), există o obligație de stat pentru facilitarea reîntregirii familiilor tuturor lucrătorilor 
migranți cu ședere legală. În timp ce Convenția Internațională privind Protecția Drepturi-
lor Tuturor Lucrătorilor Migranți și a Membrilor Familiilor Acestora (1990) nu stipulează 
în mod expres despre acest drept, statele părți „sunt încurajate să faciliteze reîntregirea 
familiei  și  să  protejeze  unitatea  de  familie  (articolul  44).”  Totuși  cele  mai  multe  dintre 
schemele de munci sezoniere și programe de migrație temporară, precum cele din Orien-
tul Mijlociu, America de Nord și din unele țări europene, nu permit lucrătorilor migranți 
să fie însoțiți de membrii familiilor acestora. În unele țări există, de asemenea, perioade 
de așteptare înainte ca întregirea familiilor să aibă loc, condiție ce încalcă acest drept al 
respectivelor persoane.

Agențiile private de ocupare sau de recrutare și drepturile migranților. Convenția 
ILO  cu  privire  la  Agențiile  Private  de  Ocupare  (Nr.  181  din  1997)  oferă  protecție 
îmbunătățită  lucrătorilor  migranți  temporari.  De  fapt,  una  dintre  dispozițiile-cheie  ale 
documentului  se aplică  lucrătorilor migranți. Articolul 8 din Convenție prevede urmă-
toarele: „După consultarea celor mai reprezentative organizații de angajatori și muncitori, 
statul membru întreprinde toate măsurile necesare, atât în limitele jurisdicției sale, cât și 
în funcție de necesități, în colaborare cu alte țări membre, pentru asigurarea unei protecții 
adecvate și neadmiterea abuzului fâță de lucrătorii – emigranți care au fost recrutați sau 
plasați în câmpul muncii pe teritoriul statului de către agențiile private de ocupare. Aces-
tea  includ  legi  sau  reglementări  care  să  prevadă  sancțiuni,  inclusiv  interzicerea  acestor 
agenții private de ocupare, care se angajează în practici frauduloase și abuzuri.”

Drepturile migranților, sănătatea și siguranța la locul de muncă. Convenția ILO 
privind Securitatea și Igiena Muncii (nr. 155, din anul 1981) prevede elaborarea și punerea 
în aplicare a unei politici naționale, cu scopul prevenirii accidentelor și a prejudiciului pen-
tru sănătate, în timpul exercitării obligațiunilor de muncă, prin reducerea la minimum a 
cauzelor  riscurilor  inerente mediului de  lucru.  Importanţa vine din  faptul că  lucrătorii 
migranți,  în  special,  cei  temporari,  sunt  printre  cei  mai  expuși  la  accidente  de  muncă. 
Sectoarele cele mai periculoase în această privință sunt acolo unde prezența lucrătorilor 
migranți temporari este cea mai înaltă.
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Migrația temporară a constituit un domeniu de interes major pentru mișcarea sindi-
cală, preocupată de protecția drepturilor lucrătorilor migranți. Migrația circulară a ajuns 
subiectul unor discuții publice abia în ultimii ani. Manualul ILO-ACTRAV privind drep-
turile lucrătorilor migranți nu se referă la migrația circulară, în schimb, se raportează la 
cea  temporară137. Sindicatele au  fost  receptive  la  fenomenul migrației  temporare,  reflec-
tat în Modulul IV (Circulația persoanelor fizice) din Acordul General privind Comerțul 
cu Servicii (GATS), dar nu reprezintă strict o formă de migrație circulară sau de mobi-
litate. Negocierea  în  legătură cu circulația  lucrătorilor,  în cadrul Organizației Mondiale 
a  Comerțului  (OMC),  ridică  probleme  serioase,  deoarece  aceasta  nu  are  un  mandat  de 
protecție.

Boxa�5�8��Agențiile�private�de�ocupare�în�Republica�Moldova
Agențiile  private  de  ocupare  au  apărut  odată  cu  declararea  independenței  Republicii 

Moldova în 1991, în perioada timpurie de formare a pieței muncii. La moment, conform da-
telor Camerei de Licențiere în Republica Moldova activează 85 de agenții private de ocupare, 
titulari de licență care prestează servicii de plasare în câmpul muncii, în primul rând în Israel, 
Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Republica Cehă, Federația Rusă etc.

Cu toate că numărul agențiilor private de ocupare înregistrate este destul de mare activi-
tatea lor este foarte modestă. Conform datelor ANOFM, în 2011 doar 36 din cele 85 de agenții 
private au prezentat rapoarte de dare de seamă 3-PCM138. Unele din ele au indicat o activita-
te nulă. Numărul contractelor de colaborare încheiate cu angajatorii străini și înregistrate la 
ANOFM este, de asemenea, destul de mic în situația în care o agenție poate încheia mai multe 
acorduri de colaborare. Și numărul persoanelor plasate  în câmpul muncii prin  intermediul 
agențiilor private este, de asemenea, modest – 414 persoane din cele 1789139 care au solicitat un 
loc de muncă la aceste agenții, în situația în care numărul persoanelor plecate la muncă peste 
hotare, conform datelor Anchetei Forței de Muncă, se estimează la 316,9 mii.

Rolul modest al agențiilor private de ocupare este determinat de mai multe cauze: lipsa 
de încredere din partea lucrătorilor migrați fată de aceste instituții, informarea insuficientă cu 
privire la misiunea agențiilor date, capacitatea slabă în oferirea unor oportunități atractive de 
angajare, anumite obstacole de ordin legislativ, atitudinea reticentă a autorităților publice față 
de aceste agenții.

Majoritatea agențiilor private, prestează doar servicii de mediere a muncii140, care includ 
activități de recrutare, crearea bazei de date privind oferta locurilor de muncă, precum și a 
solicitanților de locuri de muncă, iar în unele cazuri, servicii de selecție sau pregătire profesi-
onală (în caz de necesitate). De regulă, selecția se reduce doar la concursul CV-urilor. Spectrul 
îngust al serviciilor oferite de către agențiile private de ocupare este determinat și de incapaci-
tatea acestora de a oferi și alte tipuri de servicii de plasare în câmpul muncii.

Locurile de muncă oferite de către agențiile private de plasare în câmpul muncii presu-
pun o calificare joasă. În marea majoritate, acestea sunt legate de îngrijirea bătrânilor în Israel, 
lucrări de construcție în Federația Rusă, lucrări agricole în Polonia, servicii în domeniul in-
dustriei hoteliere sau comerț etc. Agenția privată, de regulă, se specializează pe un anumit do-
meniu de activitate și conlucrează cu un singur angajator sau agenție privată de peste hotare.

137  ILO–ACTRAV. În căutarea locurilor de muncă decente – drepturile muncitorilor migranți. Manual pentru sindicaliști, Ge-
neva, Biroul pentru Activitățile Lucrătorilor, Biroul Internațional al Muncii, 2008, sursă disponibilă și pe pagina web: http://
www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_210_engl.pdf
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În ceea ce privesc relațiile agențiilor private cu ANOFM, acestea se reduc doar la prezen-
tarea dărilor de seamă trimestriale și la coordonarea acordurilor de colaborare și contractelor 
individuale de muncă a agențiilor private cu angajatorii străini.

Una din cele mai dureroase probleme cu care se confruntă, la moment, agențiile private 
de ocupare reprezintă interzicerea perceperii taxelor și comisioanelor de la lucrătorii migranți 
pentru serviciile de mediere prestate. Cercetarea a arătat, că această normă legislativă141 care a 
intrat în vigoare la 1.01.2009, a condus la paralizarea activității mai multor agenții private de 
ocupare care lucrau cu angajatori care nu acceptau să plătească comisioane pentru serviciile 
prestate de agenții.
Sursa: Dorin Vaculovschi, Oxana Lipcanu, Natalia Popova, Francesco Panzica, Agențiile priva-
te de ocupare a forței de muncă din Republica Moldova, ILO, Chișinău, 2012�

Conform declarației Sindicatelor Globale făcute cu ocazia Zilelor Societății Civile în 
cadrul celui de-al II-lea Forum Global privind Migrația și Dezvoltarea, „focusarea pe un 
aspect îngust al migrației temporare și circulare, menite să ocupe piața forței de muncă 
în țările de destinație, trebuie înlocuită printr-o altfel de concepție. Lucrătorii migranți și 
bunăstarea acestora să se afle în centrul paradigmei politicilor, ce le-ar garanta respecta-
rea drepturilor sindicale și umane fundamentale, recunoașterea vocii  lor și dreptului  la 
reprezentare, prin intermediul sindicatelor”142. Pentru a realiza acest deziderat, Sindicatele 
Globale au solicitat construirea unei „arhitecturi” de protecție a drepturilor omului și a 
celor sindicale, legate de angajamentele de dezvoltare, pentru a sprijini toate politicile de 
migrație.

Politica Internaționalei Serviciilor Publice (PSI) privind migrația și dezvoltarea, apro-
bată de Comitetul Executiv al PSI, în aprilie 2009, a scos în evidență problemele migrației 
circulare. Astfel, migrația  temporară/circulară nu reprezintă soluția unei dezvoltări du-
rabile și echitabile a țărilor lumii, în special, a celor sărace sau în curs de dezvoltare. În 
timp ce mobilitatea este importantă pentru unele servicii din sectorul public, documentul 
luat în discuție dovedește că sunt necesare garanții pentru a asigura protecția drepturilor 
lucrătorilor migranți, ce pot fi promovate prin implicarea sindicatelor la toate etapele de 
dezvoltare, implementare și monitorizare ale politicii PSI.

Programele de migrație temporară/circulară, în forma în care există în prezent, sunt 
concepute pentru amplificarea exodului de creiere din țările în curs de dezvoltare și pen-
tru a-i priva pe lucrători de drepturile lor umane și sindicale. Migranții temporari sunt, 
adesea, lipsiți de protecția deplină a legislației muncii, de accesul la securitatea socială, de 
138  Raportul statistic nr. 3-PCM – Angajarea provizorie a cetățenilor Republicii Moldova la muncă în străinătate de către agențiile 

private de ocupare a forței de muncă.
139  Ibidem.
140  În conformitate cu legea nr. 102, art. 17, serviciile de mediere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se acordă 

gratuit de către agenții și constau în: a) informații privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a lor prin pu-
blicare sau afișare, prin organizare de târguri ale locurilor de muncă; b) mediere electronică având ca scop punerea automată 
în corespondență a cererilor și ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul; c) preselecție a candidaților 
corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanță cu pregătirea, aptitudinile și interesele acestora.

141  Legea nr. 180-XVI din 10.07.2008 Cu privire la migrația de muncă.
142  Sindicatele Globale. „Construirea unei arhitecturi de protecție a drepturilor omului și a drepturilor sindicale pentru lucrătorii 

migranți și familiile acestora”, Declarația Sindicatelor Globale la cel de-al II-lea Forum Global privind Migrația și Dezvoltarea, 
Manila, Filipine, 27–30 octombrie, 2008, sursă disponibilă pe pagina web: http://www.global-unions.org/statement-by-delega-
tes.html
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servicii de suport pentru integrarea în societățile gazdă și de dreptul la reîntregirea fami-
liei și obținerea cetățeniei necesare.

Dacă,  într-adevăr,  comunitatea  internațională  este  angajată  în  dezvoltarea  durabi-
lă și echitabilă a tuturor statelor lumii,  în special a celor în curs de dezvoltate și a celor 
în tranziție, atunci migrația temporară/circulară nu reprezintă o soluție. Programele de 
migrație temporară/circulară ar putea fi sprijinite în măsura în care promovează dezvol-
tarea competențelor și resurselor umane, necesare pentru consolidarea serviciilor publice 
atât în țările de origine, cât și în cele de destinație.

Boxa�5�9��Migrația�circulară�și�munca�decentă
Munca  decentă  se  referă  la  oportunitățile  lucrătorilor  migranți  de  a  obține  locuri  de 

muncă în condiții de libertate, echitate, securitate și demnitate umană. Munca decentă im-
plică  și oportunități  ca munca  să fie productivă  și  să ofere venituri  echitabile,  securitate  la 
locul de muncă, protecție socială pentru lucrători și familiile lor, perspective mai bune pentru 
dezvoltarea personală și  integrarea socială,  libertatea pentru ca oamenii să se organizeze și 
să participe la luarea deciziilor care le afectează viețile, precum și egalitatea de tratament și 
oportunități pentru toate femeile și toți bărbații.

Protecția  drepturilor  lucrătorilor  migranți  este  prezentă  pe  agenda  Organizației 
Internaționale a Muncii  (ILO) de  la constituirea acesteia. Preambulul Constituției  ILO din 
1919  stabilește  în  rândul  obiectivelor  „protecția  intereselor  lucrătorilor  atunci  când  aceștia 
sunt angajați în alte țări, decât țara lor de baștină”.

În condițiile contemporane, de globalizare, „munca decentă” devine și mai actuală  în 
contextul guvernării migrației, astfel încât aceasta să servească drept o forță motrice pentru 
creștere și dezvoltare, precum și pentru asigurarea protecției drepturilor migranților.

Mulți  lucrători migranți  suferă de condiții proaste de muncă  și  trai, drepturile  lor  în 
calitate de lucrători sunt deseori subminate, mai cu seamă dacă sunt migranți iregulari. Ar 
trebui elaborate măsuri pentru a preveni practicile abuzive și pentru a promova munca de-
centă  și productivă pentru  lucrătorii migranți. Acest  fapt  reflectă principiul muncii  decen-
te  din  Cadrul  Multilateral  ILO  cu  privire  la  migrația  de  muncă,  care  prevede  promovarea 
oportunităților pentru toți bărbații și toate femeile de vârstă aptă de muncă, inclusiv lucrătorii 
migranți, de a obține o muncă decentă și productivă în condiții de libertate, echitate, secu-
ritate  și  demnitate  umană.  Acest  fapt  se  conformează  și  Agendei  ILO  cu  privire  la  munca 
decentă, care promovează accesul pentru toți la o ocupație aleasă în mod liber, recunoașterea 
drepturilor fundamentale la locul de muncă și un venit care să ofere posibilitatea de a face față 
necesităților și responsabilităților economice, sociale și familiale de bază, precum și un nivel 
adecvat de protecție socială pentru lucrători și familiile lor.
Sursa: Integrarea migrației în strategiile de dezvoltare� Ghid pentru factori de decizie și specialiști� 
Chișinău: OIM, 2013�
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aCtivități praCtiCe

Întrebări de autoverificare

1.  Ce reprezintă migrația internațională de muncă? În ce mod migrația internațională de 
muncă influențează funcționalitatea pieței muncii și echilibrul de pe piața muncii din 
țările de origine?

2.  Explicaţi din punctul de vedere al teoriei neoclasice și a teoriei capitalului uman im-
pactul migrației internaționale de muncă asupra dezvoltării (personale, a comunității, 
a statului de origine).

3.  Care este impactul migrației internaționale de muncă asupra creșterii economice din 
Republica Moldova?

4.  Ce riscuri poate genera migrația  internațională de muncă din punctul de vedere al 
teoriei pieței duale a muncii?

5.  Care  este  impactul  migrației  internaționale  de  muncă  asupra  calității  potențialului 
uman din țara de origine? De explicat interdependența dintre fenomenul brain-drain, 
brain-waste sau brain-gain.

6.  Care sunt avantajele și dezavantajele migrației circulare? În ce mod migrația circulară 
poate influența dezvoltarea? De ce țările de destinație și țările de origine sunt interesa-
te în intensificarea anume acestui tip al migrației internaționale de muncă? Ce tipuri 
de programe legate de migrația circulară promovate în țările de destinație cunoașteți?

7.  De ce migrația internațională de muncă trebuie să corespundă standardelor de „mun-
că decentă” dezvoltate de către Organizația  Internațională de muncă? În ce constau 
standardele muncii decente?

8.  Explicaţi rolul autorităților publice și a agențiilor private de ocupare a forței de muncă 
în gestionarea migrației internaționale de muncă.

Sesiuni de brainstorming

1.  Impactul migrației internaționale de muncă asupra economiei și funcționalității pieței 
muncii din Republicii Moldova: pro și contra.

2.  Analizaţi  impactul  migrației  internaționale  de  muncă  asupra  calității  potențialului 
uman din Republica Moldova prin prisma fenomenelor brain-drain, brain-waste sau 
brain-gain.

3.  De ce migrația internațională de muncă din Republica Moldova nu poate contribui la 
depășirea crizei economice? Identificaţi cele mai potrivite soluții care ar contribui la 
valorificarea potențialului migrației internaționale de muncă pentru perspectivele de 
dezvoltare a Republicii Moldova.
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Capitolul 6. migrația 
și dezvoltarea soCială

1�� Impactul�migrației�asupra�dezvoltării�sociale�și�asupra�coeziunii�sociale
2�� Impactul�migrației�asupra�proceselor�demografice
3�� Migrația�și�sănătatea�migranților
4�� Impactul� migrației� asupra� sistemului� de� protecție� socială� din� țările� de� origine� și�

țările�de�destinație
5�� Costurile�sociale�ale�migrației

Traficul de ființe umane
Copii și bătrâni lăsați fără îngrijire ai căror părinți și copii sunt plecați la muncă 
peste hotare

Cuvinte-cheie: dezvoltare socială, sărăcie, remitențe sociale, dezvoltare comunitară, capi-
tal social, coeziune socială, corelație demoeconomică, decomodificare, flexicuritate, trafic de ființe 
umane

1. impaCtul migrației asupra dezvoltării 
soCiale și asupra Coeziunii soCiale

În prezent, migrația populației reprezintă unul dintre cele mai complexe procese so-
ciale care influențează societatea contemporană, ea fiind determinată de nivelul diferit de 
dezvoltare social-economică a statelor și regiunilor de pe glob, precum și de factori politici, 
etnici, culturali, religioși, ecologici etc. Se poate considera că migrația a fost și rămâne o 
provocare cu impact puternic asupra dezvoltării economice și sociale, asupra sistemului 
educațional, asupra schimbului cultural.

Impactul migrației asupra dezvoltării sociale poate fi extrem de puternic atât în țările 
de origine, dar și în țările de destinație, iar acest impact poate fi atât pozitiv, cât și negativ.

Definiție 6.1 Ce reprezintă dezvoltarea socială?
Dezvoltarea socială reprezintă o orientare a unei țări/regiuni/comunități/

instituții spre realizarea unei stări dezirabile un proces continuu al schimbării sociale 
care presupune perfecționarea tuturor aspectelor vieții sociale ale unei țări, regiuni sau 
comunități143�

143  Zamfir Cătălin, Stoica Laura. O nouă provocare: Dezvoltarea socială. Polirom, 2006, p. 11.
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Sociologii clasici (A. Compte, H. Spenser, E. Durkheim) considerau schimbarea soci-
ală drept o formă de progres social continuu. Din acest punct de vedere, fenomenul migra-
tor ar fi un factor important al dezvoltării tuturor aspectelor ale vieții sociale.

Astfel, migrația poate fi o cale  sigură de combatere a sărăciei. Este bine-cunoscut 
faptul că una din principalele cauze de migrație este depășirea problemelor legate de sără-
cie și șomaj, prezentă și în factorii de tip „push” formulați de E. Ravenstein încă în secolul 
al XIX-lea. Într-adevăr, transferurile generate de migrație duc la creșterea bunăstării mai 
multor familii sau gospodării în care există migranți.

Boxa�6�1��Impactul�migrației�asupra�reducerii�sărăciei�din�Republica�Moldova
Pe fundalul creșterii durabile a economiei pe parcursul ultimilor ani, în Republica Mol-

dova s-au produs anumite progrese și în domeniul creșterii nivelului de trai. Veniturile dis-
ponibile ale populației au înregistrat creșteri continui, astfel încât în 2015 ele au constituit 1 
956,6 lei, fiind în creștere față de 2014 cu 10,7% sau cu 0,9% în valori reale. Această creștere 
a fost determinată de majorarea veniturilor din toate sursele de venit. Cu toate că principala 
sursă de venit rămâne a fi cel din activitatea salariată (41,4%), o sursă importantă reprezintă 
și remitențele. Intensificarea proceselor migrației de muncă a generat și o creștere a nivelului 
transferurilor bănești care pot fi considerate o sursă semnificativă pentru bugetul gospodării-
lor. În medie, acestea reprezintă 17,4% din totalul veniturilor.

Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice arată că remitențele reprezintă o sursă im-
portantă de ieșire din sărăcie pentru populația Republicii Moldova. Ponderea gospodăriilor 
care primesc remitențe, în totalul gospodăriilor casnice din țară în 2013 a fost de 22,7% din 
care 29,5% în mediul rural și 22,6% în mediul urban. Pentru aceste gospodării remitențele au 
constituit peste jumătate din venitul lor disponibil – 58% în 2013144.

Pe fundalul creșterii veniturilor populației s-a redus nivelul sărăciei. În ultimii 5 ani aces-
ta s-a diminuat de circa 2 ori, astfel încât rata sărăciei în 2014 a constituit 11,4%. Numărul săra-
cilor a constituit 405,3 mii persoane, fiind cu 46 mii persoane mai mic decât în anul precedent.
Sursa: BNS

graficul 6.1. rata sărăciei absolute (%)

144  Profilul migrațional extins al Republicii Moldova, 2008–2013. Raport analitic, Chișinău: Organizația Internațională pentru 
Migrație (OIM), 2014, p. 44.
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Totodată, remitențele de la lucrătorul migrant către familie sunt mai mult decât doar 
niște sume de bani sau bunuri. Acestea pot fi privite ca un liant al migrantului cu cei dragi 
rămași acasă. Pe de o parte, remitențele lucrătorilor migranți depind de mai mulți factori: 
sex, clasă socială, origine etnică a persoanei trimiţătoare. Pe de altă parte, remitențele pot 
fi influențate și de procesele politice, economice sau sociale din țările de origine sau țările 
de destinație. În acest context, ele apar în calitate de remitențe sociale, care pot fi înțelese 
ca „idei,  comportamente,  identități  și capital  social care derivă din comunitățile  țărilor 
care primesc spre cele care trimit.”145. Sintagma remitențe sociale  (social remittances), a 
cărei utilizare se leagă în mod special de numele antropologei americane Peggy Levitt, ac-
centuează aspectele culturale ale efectelor migrației. Preocupată de migrația dominicană 
către SUA, Levitt afirma că migranții nu sunt indivizi desprinși de cultură – bagajul lor 
include norme, credințe, valori, sisteme de practici și relații sociale. Ceea ce aduc migranții 
influențează ce se întâmplă la destinație, iar interacțiunile cu mediul din țara de destinație 
le modifică bagajul cultural inițial. Migranții nu trăiesc izolat de oamenii și de locurile pe 
care le-au lăsat în urmă la plecare. Ei retransmit modurile de a gândi sau de a face pe care 
le-au dobândit ca urmare a migrației, iar acestea afectează locurile din care au plecat146. 
Remitențele sociale, ca și remitențele monetare, au capacitatea de a schimba locul de ori-
gine. Remitențele sociale sunt legate, din ce în ce mai mult în contextul contemporan, de 
relația dintre migrație și dezvoltare. Ca și banii, ele pot deveni promotoare ale dezvoltă-
rii. În sine însă, ca și banii, remitențele sociale nu aduc schimbarea care ar putea duce la 
dezvoltare.

Transferurile generate de migrație au un impact puternic și asupra dezvoltării comu-
nitare, care reprezintă un proces de intervenție complexă, planificată în scopul creșterii 
capitalului social al comunității.

Definiție 6.2. Ce reprezintă capitalul social?
Capitalul social se referă la conexiunile dintre oameni (rețelele sociale, normele de 

reciprocitate și încrederea generalizată intre oameni)�
Capitalul social se referă la instituții, relații și norme�
Capitalul social este conceptul central al dezvoltării comunitare, capacitatea oame-

nilor de a lucra împreună în grupuri și organizații pentru scopuri comune� (F� Fukuyama)

Prin realizarea diverselor proiecte și obiective de modernizare a infrastructurii so-
ciale,  transferurile  obținute  din  migrație  pot  contribui  la  îmbunătățirea  condițiilor  de 
trai ale comunităților. Or, finalitatea dezvoltării comunitare este creșterea bunăstării și a 
calității vieții membrilor comunității care, în final, conduce la creșterea capacității acesto-
ra de a trăi împreună, de a lucra împreună, de a se simți bine împreună. Într-un cuvânt, se 
poate conchide că transferurile generate de migrație duc la dezvoltarea capitalului social 
al comunității.
145  Levitt  Peggy, Social  remittances:  Migration  driven  local-level  forms of  cultural diffusion.  International  Migration  Review, 

32(4), 1998, pp. 926–948.
146  Levitt  Peggy, Social  remittances:  Migration  driven  local-level  forms of  cultural diffusion.  International  Migration  Review, 

32(4), 1998, pp. 926–948; Levitt Peggy, Lamba-Nieves Deepak. Social remittances revisited, 2009. http://www.peggylevitt.org/
pdfs/Levitt.Lamba-SR Revisited.pdf [accesat la 19 martie 2010].
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Prin dezvoltarea capitalului social al comunității migrația are un impact pozitiv și 
asupra coeziunii sociale.

Definiție 6.3. Ce reprezintă coeziunea socială?
Coeziunea socială reprezintă un liant al vieții unei societăți bazat pe o serie de 

factori care îi determină pe membrii acesteia să conviețuiască� Presupune responsabili-
tatea tuturor membrilor unei societăți pentru bunăstarea socială, dezvoltarea relațiilor 
de încredere și parteneriat bazate pe egalitatea în drepturi, demnitatea umană, autono-
mia personală etc� În general, coeziunea socială este un obiectiv major prezent practic în 
toate strategiile de dezvoltare�

Potrivit Strategiei Europene pentru Coeziune Socială, coeziunea socială reprezintă 
„capacitatea societății de a asigura bunăstarea tuturor membrilor săi prin reducerea 
disparităților și evitarea polarizării și marginalizarea oamenilor”�

Cu toate că cea mai mare parte din remitențele trimise de către lucrătorii migranți 
este destinată cheltuielilor curente de consum, totuși o altă parte se poate transforma în 
„investiții productive” cu un impact esențial asupra dezvoltării sociale. Potrivit lui Peres 
Orozco, investițiile productive sunt definite ca o posibilitate de „inițiere a unor mici afa-
ceri care mai apoi să asigure o sursă stabilă de venit și să creeze condiții care permit aface-
rii să crească”147 sau „orice tip de inițiativă economică cu potențial de a deveni o sursă de 
împuternicire și/sau autonomie pentru cei care le întreprind, fie în mod individual, fie în 
mod colectiv și, inițial, la o scară relativ mică”148. Aceste investiții productive formează un 
„cerc virtuos”149 al remitențelor care asigură șanse reale pentru dezvoltarea gospodăriilor 
sau a comunităților de unde au plecat migranții.

Acest  „cerc virtuos”  funcționează  în  felul  următor:  remitențele  pe  căi  oficiale  se 
transformă într-o sursă stabilă de venit care poate servi drept resurse disponibile pentru 
creșterea bunăstării gospodăriilor migranților, pentru dezvoltarea afacerilor, desfășurarea 
unor proiecte comunitare, garanție în cazul accesării unor credite sau procurării altor ser-
vicii financiare (asigurarea medicală, pensii, asigurări ale vieții etc.). Remitențele conduc 
și la formarea unei „democrații financiare incluzive” prin organizarea diverselor scheme 
de microcreditare care determină dezvoltarea întregii comunități datorată creșterii resur-
selor financiare disponibile și perfecționării activității bancare. Accesul la credit ar încu-
raja implicarea în activități antreprenoriale și investiții productive, care sunt baza acestui 
model de dezvoltare locală. Obiectivul lui constă în asigurarea unei dezvoltări economice 
și sociale prin crearea locurilor de muncă, ceea ce va conduce la o creștere a veniturilor și 
a puterii de cumpărare a locuitorilor comunității.

147  Pérez Orozco Amaia, Denise Paiewonsky, Mar García Domínguez. Crossing Borders II: Migration and Development from a 
Gender Perspective. UN-INSTRAW (now part of UN Women): Santo Domingo, Dominican Republic, 2008.

148  Martínez  Julia  Evelin.  La  dinámica  de  la  empresarialidad  femenina:  reflexiones  a  partir  del  estudio  de  la  empresarialidad 
femenina en el departamento de Sonsonate, El Salvador. II Encuentro Género, Economía y Desarrollo Local, Guatemala, 8–9 
noiembrie, 2007. http://www.winnernet.org/esp_nacional/portal_pub/informacion/informacion.php

149  Allison J. Petrozziello. Gender on the move working on the migration-development nexus from a gender perspective. Training 
manual. Santo Domingo, Dominican Republic, 2013.
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Totodată, fără o intervenție a statului, acest „cerc virtuos” de canalizare a remitențelor 
spre  dezvoltare  se  poate  transforma  într-un  „cerc vicios”.  Banii  care  vin  în  calitate  de 
remitențe și se transformă în „investiții productive” sunt folosiţi nu neapărat în localitățile 
„deprivate” din care provin lucrătorii migranți. În general, există o tendință de a investi 
remitențele în orașe sau alte zone cu mai puține probleme de infrastructură socială, con-
tribuind  la  intensificarea migrației  interne  și deplasarea migranților  care  se  întorc  spre 
zone urbane. În același timp, de creșterea consumului beneficiază mai mult alte țări decât 
cele de origine, în măsura în care creșterea cererii de consum este mai curând pentru pro-
dusele importate decât pentru cele autohtone.

În ceea ce privește inegalitățile sociale, fenomenul remitențelor poate să le intensi-
fice. În primul rând, cei care migrează peste hotare, de obicei, nu fac parte din categoria 
celor mai săraci, astfel resursele care vin nu ajung neapărat la cei mai vulnerabili. În doi-
lea rând, remitențele pot crea noi inegalități între familiile care primesc remitențe și cele 
care nu le primesc. Problema nu constă doar în faptul că familiile care primesc remitențe 
se bucură de un standard de trai mai înalt, în timp ce celelalte rămân sărace. Dimpotrivă, 
atunci când există o creștere a puterii de cumpărare și a consumului, pot crește și costurile 
pentru  case,  terenuri  agricole, materiale  de  construcții  și  alte bunuri  și  servicii  ceea  ce 
afectează în mod negativ consumul familiilor ce nu primesc remitențe.

Și așa-zisa „democrație financiară” sau încadrarea milioanelor de noi consumatori 
în sistemul bancar global nu este neapărat „incluzivă”. De fapt, aceasta chiar exclude câte-
va elemente importante, cum ar fi rolul instituțiilor publice (centrale, regionale și locale) 
în calitate de organe autorizate responsabile de garantarea drepturilor la educație, sănătate 
și protecție socială. O mare parte din remitențele familiilor merg spre acoperirea acestor 
cheltuieli, din cauza inexistenței sau a calității imperfecte a serviciilor sociale prestate de 
către sectorul public.

Astfel, dacă remitențele pot avea un impact puternic asupra dezvoltării locale, atunci 
nu ar trebui să înlocuiască intervențiile și investițiile din partea statului. Remitențele vor 
determina o dezvoltare durabilă doar în cadrul unor politici mai vaste care tratează pro-
blemele sociale ale comunităților de migranți în țările de origine. În lipsa unor asemenea 
politici impactul migrației asupra dezvoltării sociale, precum și asupra coeziunii sociale 
devine negativ, iar locuitorii comunităților care au migrat, mai devreme sau mai târziu, își 
pierd simțul de apartenență fată de această comunitate.

2. impaCtul migrației asupra proCeselor demografiCe

Se consideră că impactul fenomenului migrator asupra proceselor demografice este 
unul negativ. Într-adevăr, migrația determină diminuarea numărului populației și, prin 
urmare, a potențialului uman extrem de necesar pentru dezvoltarea economică și soci-
ală  a  țării  sau  a  comunității.  Faptul  că  migrează  persoane  în  vârstă  aptă  de  muncă  și, 
prin  urmare,  în  vârstă  reproductivă,  migrația  favorizează  reducerea  natalității,  precum 
și  intensificarea  proceselor  de  îmbătrânire  demografică.  Totodată,  efectele  remitențelor 



Migrația și dezvoltarea socială | 145

asupra creșterii bunăstării familiilor în componența cărora sunt migranți contribuie, în 
mare  măsură,  la  ameliorarea  situației  în  domeniul  reproducerii  populației,  diminuării 
mortalității infantile și a celei materne.

Diverse cercetări arată că efectele negative ale migrației (care în majoritatea cazurilor 
este o migrație economică temporară) asupra proceselor demografice sunt doar de scurtă 
durată, astfel încât tipologia reproducerii populației caracteristică unei țări sau comunități 
se schimbă neesențial. Or, tipologia reproducerii populației este determinată de alți fac-
tori, precum progresul tehnic, procesele de industrializare și de urbanizare, schimbarea 
stilului de viață etc.

Astfel, cu toate că mai multe publicații demonstrează în mod convingător impactul 
negativ al migrației asupra proceselor demografice din Republica Moldova, datele statis-
tice din ultimii 20 de ani, de când fenomenul migrator a  înregistrat o creștere puterni-
că, arată că rata natalității și cea a fertilității practic nu s-au schimbat, acestea oscilând, 
respectiv,  în  jurul nivelului de 11 promile și 1,28. Un proces de descreștere puternică a 
natalității în Republica Moldova a avut loc încă la începutul anilor ’90, determinat de cu 
totul  alți  factori  decât migrația  care  în  acea  perioadă  era  nesemnificativă,  și  anume de 
costurile tranziției la economia de piață. Anume noile condiții economice și sociale sunt 
responsabile de declinul demografic și îmbătrânirea populației înregistrate în ultimii ani 
în Republica Moldova.

Boxa�6�2��Impactul�migrației�asupra�proceselor�demografice�din�Republica�Moldova
Migrația reprezintă un factor important în evoluția proceselor demografice, având atât 

un impact direct,  imediat, cât și unul  indirect,  în timp. Astfel prevalența emigrației asupra 
imigrației  conduce  la  descreșterea  continuă  a  numărului  populației,  iar  plecarea  la  muncă 
peste hotare a femeilor în vârstă fertilă poate conduce la reducerea fertilității și a natalității.

Evoluțiile demografice și modificările structurale ale populației din Republica Moldo-
va din ultimii  ani  atestă o  situație dificilă,  care va avea un  impact negativ asupra  formării 
potențialului  uman.  Numărul  populației  totale  înregistrează  o  descreștere  durabilă  de  mai 
mulți ani, ea fiind determinată de un nivel înalt al mortalității care depășește nivelul natalității. 
La 1  ianuarie 2016 numărul populației  stabile a Republicii Moldova a constituit 3553,1 mii 
persoane, fiind în descreștere față de anul 2005 cu 1,31%. Cu toate acestea, în ultimii doi ani 
se observă tendințe spre stabilizare în evoluția numărului populației. Și fenomenul migrației 
definitive marchează tendințe de stabilizare. Cu toate acestea emigrația prevalează, deocam-
dată, asupra imigrației

Totodată plecarea populației la muncă sau în căutarea unui loc de muncă peste hotare 
continuă să influențeze negativ alți indicatori socio-demografici. Astfel, se observă o reduce-
re a numărului căsătoriilor înregistrate – de la 26,5 mii în 2010 până la 24,7 mii în 2015, iar 
emigrarea unuia din soți conduce la destrămarea definitivă a relațiilor casnice, drept rezultat 
fiind numărul mare a divorțurilor. În 2015 numărul divorțurilor a fost de 11,2 mii în creștere 
cu 69 de cazuri față de 2014, rata divorțialității constituind 3,2 divorțuri la 1 000 de locuitori.
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Procesele demografice au condiționat nu numai reducerea numărului populației, dar și 
intensificarea procesului de îmbătrânire determinată de efectele tranziției demografice (carac-
teristică tuturor statelor europene). Rata de îmbătrânire a populației în 2015 a depășit nivelul 
de  16,7%.  Procesul  de  îmbătrânire  avansează  deosebit  de  rapid  pentru  populația  feminină 
pentru care rata de îmbătrânire a constituit 19,3% comparativ cu 13,8% pentru populația mas-
culină. Și rata de dependență de vârstă este în creștere – de la 50,9 în 2009 până la 52,4 în 2014. 
Totodată, în anul 2015 raportul de dependență demografică, exprimat prin numărul persoa-
nelor neocupate (inactive sau în șomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 36,42%.

Pe parcursul a ultimilor ani se observă o tendință de creștere a numărului total de cetățeni 
străini care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Numărul populației de proveniență stră-
ină a constituit 21 876 persoane  la finele anului 2015, aceasta constituie doar puțin peste o 
jumătate de procent din totalul populației stabile a republicii, ceea ce nu influențează structura 
pe vârste a populației.
Sursa: BNS�
Profilul migrațional extins al Republicii Moldova 2010–2015� Raport analitic� Chișinău: 
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), 2016�

Migrația poate contribui la schimbarea domeniului de activitate și a stilului de viață 
(de exemplu schimbarea locului de reședință de la sat la oraș) care, la rândul lor, se răs-
frâng asupra comportamentului demografic al populației.

Fenomenul  migrator  poate  avea  un  impact  pozitiv  asupra  proceselor  demografi-
ce  atât  din  țările  de  origine,  cât  și  din  țările  de  destinație  în  situația  aceasta  contribu-
ind  la echilibrarea corelației demoeconomice150 din  țară. Astfel, dacă  țara se confruntă 
cu o suprapopulație relativă, doar factorul migrator reprezintă drept cea mai operativă și 
eficientă  soluție care ar asigura echilibrul dintre populație  și disponibilitatea  resurselor 
economice și ar evita declanșarea unor cataclisme umane neprevăzute legate de creșterea 
necontrolată a numărului populației. Pentru țările de destinație factorul migrator poate 
compensa deficitul de resurse umane cu care se confruntă țara datorită specificului proce-
selor de reproducere și a proceselor intense de îmbătrânire a populației.

Astfel, procesele migratorii nu sunt nici bune, nici rele pentru cursul normal al pro-
ceselor demografice. Mai degrabă, ele se prezintă drept un factor compensator, de atenuare 
al dezechilibrelor economice și sociale, și nu un impact negativ asupra evoluției proceselor 
demografice.

3. migrația și sănătatea migranților

Asigurarea unui nivel înalt al sănătății, prevenirea riscurilor de sănătate, inclusiv ale 
celor asociate migrației, precum și prestarea echitabilă a serviciilor de asistență medicală 
către populație, reprezintă scopul primordial al oricărui sistem de ocrotire a sănătății. În 
acest context, sănătatea și migrația sunt două domenii de interes major al statului și se 

150  Raportul dintre creșterea economică și creșterea demografică.
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află într-o strânsă corelare. Aceste legături se manifestă cel mai pronunțat în cadrul a două 
grupuri de probleme:

• Sănătatea migranților (în special a celor necalificați) și felul în care migrația le 
afectează calitatea vieții la diferite etape ale ciclului migrațional;

• Provocările pe care le generează migrația de muncă pentru sistemele de ocroti-
re a sănătății în statele de origine și în cele de destinație, incluzând dificultățile 
referitoare  la monitorizarea și  ținerea sub control a stărilor de morbiditate și a 
migrației lucrătorilor medicali.

Problema sănătății migranților este mult mai complexă decât simpla apariție a riscu-
lui unor cazuri de boli infecțioase sau traumatisme. Aceasta mai include și vulnerabilitatea 
sănătății în procesul de migrare, inclusiv sănătatea sexuală și cea reproductivă, sănătatea 
mentală, ocupațională, efectele schimbării climaterice asupra sănătății, accesul la servici-
ile medicale și respectarea dreptului la asigurare medicală. Riscul apariției unei maladii și 
lipsa de ajutor medical corespunzător în țara de origine reprezintă în foarte puține cazuri 
un motiv pentru a migra.

Se consideră că migrația poate avea un impact negativ asupra sănătății persoanelor 
migrante. Aceasta deoarece persoanele migrante, pe de o parte, nu au acces echitabil la ser-
viciile de sănătate, iar pe de altă parte, adresabilitatea lor la instituțiile medicale este mult 
mai mică decât a persoanelor non-migrante. Se observă că persoanele migrante apelează la 
serviciile de sănătate de două ori mai rar decât persoanele non-migrante151. Cu toate aces-
tea, studiile arată că migrația nu reprezintă neapărat un risc pentru sănătate. Însă condițiile 
pe care le generează procesul migrator ar putea expune migranții la riscuri și vulnerabilități 
sporite de sănătate. Emigranții,  în foarte multe cazuri, se  lovesc de inegalități  în ceea ce 
privește serviciile de sănătate din cauza marginalizării lor, incapacității lor de a accesa ser-
viciile de sănătate, lipsei politicilor specifice sau ineficiența implementării acestora. Iată de 
ce se consideră că migrația reprezintă un cost social al sănătății.

Există trei tipuri de bariere care împiedică lucrătorii migranți să aibă acces la servi-
ciile de sănătate: barierele structurale, aprecierea migranților a stării de sănătate personală 
a lor și provocările culturale, precum și cele lingvistice.  Barierele  structurale,  în  special, 
cele de natură administrativă și financiară împiedică migranții să beneficieze de serviciile 
medicale finanțate de către stat sau cele din sectorul privat. În ceea ce privește adresarea 
migranților la serviciile medicale în țările de destinație, se observă că are loc mult mai rar 
decât în localitățile de origine. Cercetări în domeniu arată că lucrătorii migranți amână 
adresarea  lor  la  serviciile  medicale,  apelează  medicul  doar  în  situații  critice.  O  aseme-
nea situație afectează productivitatea lucrătorilor migranți și costurile legate de sănătate. 
Migranții nedocumentați, de regulă, nu apelează  la serviciile medicale, fiind influențați 
de  frica  de  a  fi  expulzați  din  țara  de  destinație,  considerând  că  lucrătorii  medicali  pot 
fi  obligați  să  raporteze  autorităților  șederea  lor  ilegală  în  țara  de  destinație.  Totodată, 
migranții nedocumentați sunt supuși unor riscuri de sănătate mai sporite din cauza de-
plasării lor periculoase, condițiilor de trai inadecvate și experiențelor de violență și abuz 
(în special a femeilor migrante).

151  Profilul migrațional extins al Republicii Moldova. Chișinău, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) 2013.
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În etapa de revenire apare necesitatea de testare a stării de sănătate nu doar a lucrăto-
rului migrant, ci și a familiei lui rămase în țara de origine. Or sănătatea fizică și mentală a 
celorlalți membri ai familiei migrantului, de asemenea, ar putea fi afectată ca rezultat al tra-
iului separat al membrilor familiei. De multe ori membrii familiilor lucrătorilor migranți 
pierd accesul la serviciile medicale. Motivele care îi determină să nu apeleze la serviciile 
de sănătate sunt diverse, principalele fiind: costurile destul de ridicate ale polițelor de asi-
gurare medicală  în  raport  cu veniturile obținute;  lipsa  locului de muncă;  activitatea  în 
sectorul informal; lipsa necesității poliței pentru că oricum va trebui să plătească; însăși 
procesul de migrare. Cu toate acestea, remitențele obținute de ei pot compensa acest han-
dicap. Accesul populației la serviciile mediale este influențat și de condițiile financiare și 
geografice, timpul disponibil pentru a se deplasa către instituția medicală, posibilitatea de 
a lăsa temporar în grija cuiva copii etc.

Percepția stării de sănătate este un alt factor care corelează cu frecvența adresabilității 
la medic. În general, percepția pozitivă a stării de sănătate a populației se reduce odată cu 
înaintarea în vârstă, fapt determinat în special de prevalența anumitor boli caracteristice 
unor grupe specifice de vârstă. De regulă, femeile sunt mai critice în ceea ce privește perce-
perea stării lor de sănătate comparativ cu bărbații. Iar populația din mediul urban declară 
mai frecvent o stare de sănătate satisfăcătoare, comparativ cu cea din mediul rural.

Boxa�6�3��Impactul�migrației�asupra�sănătății�în�Republica�Moldova
Migranții din Republica Moldova se confruntă cu bariere în acces la serviciile de sănăta-

te, atât in țară, cât și peste hotare. Potrivit Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova, 
principalele obstacole cu care se confruntă migranții în accesarea serviciilor medicale din țară 
se numără: costurile înalte ale asistenței medicale – 59,3%; lipsa poliței de asigurare medica-
lă – 44,9%; neîncrederea în profesionalismul medicilor autohtoni – 29,2%; și necesitatea de a 
primi îndreptare de la medicul de familie – 19,1%. Totodată, obstacolele cu care se confruntă 
migranții peste hotare sunt diferite față de Republica Moldova: problema lipsei asigurării me-
dicale – 34%; statutul de ședere ilegală care face dificil accesul la medici – 28,7%; constrânge-
rile financiare – 25%; interdicția de a părăsi locul de muncă în zilele lucrătoare – 14,7%; teama 
de a nu pierde locul de muncă – 20,5%.

Datele cercetărilor arată că, datorită absențelor îndelungate adresabilitatea migranților 
la medic este de 2 ori mai mică comparativ cu populația neimplicată în migrație. Numărul de 
vizite a migranților la medic este în medie de 1,5 pe an, față de 3,2 vizite – în cazul membrilor 
gospodăriilor care beneficiază de remitențe și 3,5 vizite în cazul membrilor gospodăriilor care 
nu beneficiază de remitențe. Migranții se confruntă cu bariere în acces la serviciile de sănătate, 
atât în țară, cât și peste hotare.

O altă problemă importantă legată de fenomenul migrator este accesul copiilor la ser-
viciile medicale a căror părinți au plecat  la muncă peste hotare. În acest context, mult mai 
afectați sunt copiii ale căror mame sunt plecate. Astfel, 23% din copiii cu mamele plecate peste 
hotare la muncă au declarat că nimeni nu merge cu ei la medic, față de 6% în cazul în care este 
plecat tatăl și 4% când sunt plecați ambii părinți.
Sursa: Profilul migrațional extins al Republicii Moldova� Chișinău: Organizația Internațională 
pentru Migrație (OIM), 2013�
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Una din problemele cele mai stringente legate de migrație și sănătate reprezintă să-
nătatea sexuală și reproductivă a femeilor migrante. Deși statisticile variază în funcție 
de populație și context, în rândul femeilor migrante se înregistrează o incidență mai mare 
a cancerului cervical, a sarcinilor adolescentine, a răspândirii HIV/SIDA, a mortalității 
materne, a nou-născuților cu greutate scăzută, a violenței domestice, a complicațiilor  la 
naștere, a nașterilor premature etc. decât în rândul populației indigene.

Lipsa de acces  la contraceptive contribuie  la numărul  sarcinilor nedorite  și,  ca  re-
zultat,  la cererea de servicii de întrerupere a sarcinii. Revenind la exemplul migranților 
latino-americani și a descendenților acestora din SUA, se observă că rata avorturilor este 
de peste două ori mai mare decât cea a femeilor europene (28 de avorturi per 1000 de femei 
latino-americane față de 11 avorturi per 1000 femei europene)152. Această diferență poate 
fi pusă pe seama unui lanț de lipsuri: lipsa de asigurare medicală și venitul scăzut duc la 
o lipsă de contraceptive care generează și mai multe sarcini nedorite. În mod similar, în 
țările europene în care avortul este legal și poate fi efectuat prin intermediul serviciului 
public de sănătate, femeile migrante prezintă rate duble sau chiar de patru ori mai mari 
față de femeile indigene.

Accesul migranților la sănătate este, de regulă, limitat și deficient, chiar și în țările 
de destinație cu o politică de asistență medicală relativ dezvoltată și acces public la servicii 
medicale. Pe de o parte, majoritatea migranților sunt persoane tinere, care tind să aibă 
mai puține probleme de sănătate. Pe de altă parte, experiențele traumatizante,  în speci-
al violența sexuală, din timpul călătoriilor de migrație în rândul femeilor sunt destul de 
frecvente. Riscul, combinat cu aspectul socioeconomic și nivelul de educație scăzut, aug-
mentează vulnerabilitatea femeilor migrante în termeni de sănătate. Alte studii arată că 
incidența bolilor și a accidentelor de muncă este mai crescută în rândul migranților. Acest 
fapt este caracteristic sectoarelor economice cu locuri de muncă nocive și periculoase în 
care migranții își găsesc de lucru. O altă problemă ar fi și rata înaltă de probleme de să-
nătate mentală cu care se confruntă migranții – depresiile, tentative de suicid, abuzul de 
droguri și alcool, angoasă, stres. Accesul migranților la serviciile medicale poate fi blocat 
de mai mulți factori, printre care: politica migraționistă și politicile sociale din țările de 
destinație, condițiile de muncă ale migranților și venitul scăzut, contextul sociocultural, 
starea sistemului de ocrotire a sănătății din țara de origine (sau lipsa acestuia), discrimina-
rea etnică/rasială la care sunt adesea supuși migranții în societățile gazdă.

În pofida  faptului  că dreptul  la ocrotirea  sănătății  este unul  stipulat  în mai multe 
convenții internaționale, accesul la servicii medicale nu este întotdeauna posibil, în spe-
cial pentru migranții cu statut nereglementat. În majoritatea țărilor de destinație persistă 
convingerea că garantarea accesului migranților la asistență medicală nu este o obligație, 
ci un act de generozitate plătit de stat. Angajarea migranților cu statut informal, în special 
în domeniul muncii casnice, le permite angajatorilor să se eschiveze de la plata taxelor și 
impozitelor legate de ocrotirea sănătății lucrătorilor migranți. De fapt, majoritatea țărilor 
de destinație asigură doar accesul la asistență medicală de urgență, stipulat în Convenția 
privind Muncitorii Migranți și Familiile lor. Chiar și în țările care oferă mai mult decât 

152  Henshaw S. K., Kost K. Trends in the characteristics of women obtaining abortions, 1974 to 2004. Guttmacher Institute, 2008.
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asistența de urgență, situația nu este de facto mai bună, din cauza unor astfel de obstacole 
ca: lipsa de informație suficientă, programul încărcat care nu lasă suficient timp pentru a 
ajunge la consultații și a beneficia de tratament, barierele birocratice.

Migranții  nedocumentați  devin  mai  reticenți  față  de  accesarea  serviciilor  medica-
le  și din cauza  înăspririi politicilor de migrațiune,  a  creșterii pericolului de a fi  reținut 
sau deportat. Lipsa de oportunități pentru migrare legală se răsfrânge semnificativ asupra 
sănătății migranților.

Și  barierele  lingvistice  și  culturale  pot  să-i  pună  pe  migranți  la  grea  încercare,  în 
special, în comunicarea cu medicii sau în procesul tratamentului. Personalul medical este 
adesea indiferent față de nevoile specifice ale pacienților migranți.

Unii migranți, pur și simplu, nu înțeleg cum funcționează sistemul de sănătate din 
țările de destinație, cu atât mai mult cum să apeleze la el.

Pentru că în majoritatea țărilor de destinație gratuitatea serviciilor medicale pentru 
migranți (în special pentru cei nedocumentați) se limitează doar la asistența medicală de 
urgență, costurile legate de serviciile medicale și medicamente pot fi un obstacol semnifi-
cativ. Migranții care sunt obligați de a trimite regulat o sumă de bani familiei rămase aca-
să pot avea dificultăți în a justifică asemenea cheltuieli personale, chiar dacă au în vedere 
sănătatea proprie.

Dificultățile menționate mai sus afectează, esențial, sănătatea migranților.
În ultimii ani au fost întreprinse mai multe măsuri pentru evitarea cazurilor de îm-

bolnăvire a lucrătorilor migranți începând chiar cu controlul stării de sănătate în perioada 
recrutării lor în țările de origine. La 21 mai 2010 Adunarea Mondială a Sănătății a votat 
unanim Codul Global al OMS153 de practici cu privire la recrutarea internațională a per-
sonalului medical. Țările de destinație  sunt  încurajate  să  întrețină  relații de colaborare 
cu cele de origine pentru a  susține dezvoltarea  și  instruirea  resurselor umane conform 
necesităților. Acest cod atenționează statele să renunțe la recrutarea activă a personalului 
medical din statele care suportă neajunsuri critice de asemenea specialiști.

4. impaCtul migrației asupra sistemului de proteCție 
soCială din țările de origine și țările de destinație

Intensificarea  proceselor  migratorii,  în  special  a  migrației  de  muncă,  din  ultimele 
decenii a generat și o serie de probleme legate de protecția socială a migranților atât din 
țările de origine, cât și din  țările de destinație.  Într-adevăr, dificultățile cu care se con-
fruntă migrații în găsirea unui loc de muncă în țările de destinație, problemele legate de 
integrarea lor în noile medii sociale conduc la aceea că migranții devin un grup extrem de 
vulnerabil necesitând o asistență socială specială, în lipsa căreia apar și alte probleme soci-
ale legate de securitatea personală și de calitatea vieții a populației din țările de destinație. 

153  Organizația Mondială a Sănătății.
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De altfel, măsurile de protecție socială a migranților se încadrează armonios în politica 
migraționistă promovată de țările de destinație.

De  regulă,  asistența  socială  acordată  migranților  de  către  autoritățile  țărilor  de 
destinație se bazează pe aceleași principii ale statului bunăstării ca și asistența acordată 
populației autohtone, și anume: decomodificarea și flexicuritatea.

Conceptul de decomodificare a fost introdus în circuitul științific de către G. Esping-
Andersen154 la începutul anilor ’90 și descrie măsura în care persoanele și familiile lor pot 
menține un nivel de viață decent fără a participa pe piața muncii.  Prin  „decomodifica-
re” se înțelege asigurarea unui standard minim de viață persoanelor vulnerabile (inclusiv 
migranților) fără ca ele să participe pe piața muncii. Nivelul de decomodificare depinde de 
statul bunăstării. De exemplu, cel mai înalt grad de decomodificare se regăsește în țările 
cu o economie social-orientată ca Suedia, Finlanda, Norvegia. Se presupune că decomodi-
ficarea trebuie să reducă inegalitatea socială.

Din  perspectivă  financiară  decomodificarea  se  referă,  în  primul  rând,  la  beneficii-
le sociale care pot fi contributive și noncontributive. De regulă, migranții sunt  interesați 
primordial de beneficiile noncontributive (ajutor social, alocații pentru copii, ajutoare de 
șomaj etc.), iar criteriile de eligibilitate și de acoperire a acestor beneficii diferă de la o țară 
la alta. În funcție de generozitatea statului bunăstării din țările de destinație aceste benefi-
cii pot fi mai ridicate sau mai puțin ridicate. Datorită acestor ajutoare sociale migranții se 
pot bucura de standarde minime de viață fără să participe pe piața muncii.

În general, motivul principal al migranților de a părăsi țara de origine este totuși cel 
economic. Oamenii pleacă în speranța că migrația le va asigura un nivel de trai mai bun în 
țările de destinație. În acest context, migrația reprezintă o oportunitate de acces la o piață 
a muncii cu un nivel mai înalt al salariilor care le va asigura creșterea bunăstării personale 
și a familiei lor. Totodată, pentru o parte a migranților motivația principală a emigrării 
o constituie mai degrabă ajutoarele sociale decât găsirea unui loc de muncă în situația în 
care țările de destinație pot oferi o protecție socială destul de generoasă migranților. Deci 
migrația pentru o parte de indivizi poate fi o cale de acces direct la bunăstare, fără înca-
drare în muncă. Fenomenul descris scoate în evidență un nou tip de migrație – migrația 
pentru bunăstare (welfare migration). Din acest punct de vedere migrația pentru bunăs-
tare  creează  o  presiune  enormă  nejustificată  asupra  sistemelor  de  protecție  socială  din 
țările de destinație.

În ceea ce privește cel de al doilea principiu – flexicuritatea – acesta este  legat de 
capacitatea de ocupare a unui loc de muncă de către lucrătorii migranți.

Conform Strategiei Europene de Ocupare a Forței de Muncă155, flexicuritatea poate 
fi definită ca o politică de intensificare a flexibilizării piețelor muncii, și a relațiilor de 
muncă, pe de o parte, și creșterea securității locului de muncă și a veniturilor, pe de 
altă parte. Această abordare stimulează indivizii să fie responsabili pentru instruirea și 
educația  lor pe tot parcursul vieții,  învățând să fie mobili și adaptându-se  la schimbări. 

154  Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism (revised edition). Princeton NJ: Princeton University Press, 1997. 
260 p.

155  Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=ro



152 | Migrație și dezvoltare: aspecte socioeconomice

Conceptul de flexicuritate este perceput în general ca o balanță între nevoile de flexibilitate 
pentru angajatori și securitate pentru angajați.

figura 6.1. Conținutul conceptului de flexicuritate

Flexicuritatea

Flexibilitatea locului 
de muncă

Securitatea locului 
de muncă

Beneficiul angajatorilor

Beneficiul angajaților

Conceptul de flexicuritate  vine  să  răspundă mai multor provocări  cu care  se con-
fruntă societățile și economiile, principala provocare fiind cea demografică – accelerarea 
procesului de îmbătrânire a populației. Această provocare presupune necesitatea creșterii 
nivelului ocupării forței de muncă deopotrivă cu încurajarea unui regim de muncă în care 
persoanele să poată combina munca cu viața de familie. Flexicuritatea are capacitatea de a 
spori semnificativ competitivitatea economiei și de a asigura creșterea nivelului ocupării.

Obiectivul flexicurității este de a consolida punerea în aplicare a strategiei de creștere 
a ocupării  și Modelul Social European,  asigurând noi  forme de flexibilitate  și  securitate 
pentru creșterea adaptabilității, a ocupării forței de munca și a coeziunii sociale. Flexicu-
ritatea implica un echilibru între drepturi și responsabilități pentru angajatori, lucrători, 
cei care caută un loc de munca și autoritățile publice.

Flexicuritatea ar trebui adaptată noilor circumstanțe ale piețelor muncii și relațiilor 
de muncă specifice statelor de destinație. Flexicuritatea nu se refera la un model unic de 
piață a muncii sau la o strategie unică de politici. Flexicuritatea sprijină egalitatea de șanse 
promovând accesul  egal  la  locuri de munca de calitate pentru bărbați  și  femei, oferind 
posibilitatea de a reconcilia viața profesională și cea familială, precum și asigurând șanse 
egale pentru migranti.

Politicile de flexicuritate implică costuri bugetare care ar trebui aplicate, astfel încât 
să  fie  sustenabile.  În  prezent,  globalizarea,  însoțită  de  schimbări  tehnologice  frecvente, 
mutații demografice etc., ridică probleme privind finanțarea politicilor sociale ale statu-
lui bunăstării. Astfel, în secolul migrației, statele bunăstării sociale se află într-o situație 
dificilă în vederea modalităților de elaborare și implementare a politicilor sociale, ceea ce 
impune optimizarea politicilor migaționiste atât de către țările de origine, cât și de țările 
de destinație ale migranților.

Protecția socială a migranților reprezintă o prioritate și pentru țările de origine în 
situația în care, întorcându-se acasă, migranții se pot confrunta, de asemenea, cu anumite 
dificultăți legate de găsirea unui loc de muncă sau asigurarea unui venit necesar pentru un 
trai decent. Și accesul lor la sistemul de asigurări sociale devine limitat în situația în care, 
lipsind în țara lor de origine, ei nu au avut posibilitatea să facă contribuțiile necesare la 
sistemul de asigurări sociale pe parcursul vieții lor active. În acest context, autoritățile pu-
blice ale țărilor de origine inițiază negocieri și semnează acorduri bilaterale cu autoritățile 
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țărilor de destinație  în domeniul asigurării cu pensii, precum și privind alte măsuri de 
protecție socială a lucrătorilor migranți.

Asigurarea garanțiilor sociale minime pentru lucrătorii migranți și familiile lor re-
prezintă o prioritate în cadrul politicii sociale și a Republicii Moldova. Primele acorduri 
bilaterale au fost semnate de autoritățile Republicii Moldova au fost în a doua jumătate a 
anilor ’90 ai secolului trecut cu cinci țări de destinație principale: Federația Rusă, Ucraina, 
Belarus, Uzbekistan și Azerbaidjan. În perioada 2008–2012, alte șapte acorduri bilaterale 
au fost semnate cu Bulgaria (decembrie 2008), Portugalia (februarie 2008), România (apri-
lie 2010), Luxemburg (iunie 2010), Austria (septembrie 2011), Estonia (octombrie 2011) și 
Cehia (noiembrie 2011). De asemenea, au avut loc negocieri pe marginea proiectului de 
acord în domeniul securității sociale între Republica Moldova și Polonia, Ungaria, Belgia 
și Lituania. O serie de alte state ca Letonia, Spania, Israel, Franța și-au exprimat disponi-
bilitatea de a reglementa relațiile în domeniul asigurărilor sociale.

De menționat că însuși sistemul public de asigurări sociale al Republicii Moldova nu 
deține condiții avantajoase pentru migranți și familiile acestora. Accesul la sistem se face 
în baza respectării condițiilor generale, adică în baza contribuțiilor de asigurări sociale. 
Majoritatea migranților care muncesc peste hotare nu participă sistemul public de asigu-
rări sociale, generând astfel creșterea presiunii asupra populației ocupate în economie, dar 
și subminând durabilitatea financiară sistemului de asigurări sociale.

Cu toate că, începând cu anul 2006, sistemul de asigurări sociale de stat oferă opțiunea 
asigurării individuale prin încheierea unui contract în acest sens cu Casa Națională de Asi-
gurări Sociale pentru obținerea unei pensii minime în condiții generale, puțini migranți 
accesează  această  oportunitate.  La  finele  anului  2009,  din  totalul  persoanelor  asigurate 
individual în sistemul public de asigurări sociale, doar circa 300 persoane au fost lucrători 
migranți. Demotivarea lucrătorilor migranți de a-și asigura o pensie minima la bătrânețe 
este determinată de: principiul solidar pe care se bazează sistemul și lipsa pilonului cumu-
lativ, ceea ce descurajează contribuabilii; numărul restrâns al riscurilor sociale care pot fi 
asigurate, fiind incluse doar bătrânețea și decesul; mărimea mică a pensiei minime care 
poate fi obținută. De exemplu, în 2015 mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă 
constituia doar 82,9% din minimul de existență156. În ceea ce privește accesul migranților 
și al familiilor  lor la serviciile de asistență socială,  în special,  la prestația pentru sărăcie 
denumită ajutor social, studiile în domeniu arată că situația lor este confuză. Cu toate că 
accesul la suportul bănesc de stat se bazează pe declararea veniturilor și a condițiilor ce 
intervin în schimbarea acestora, fiind aplicate penalizări în cazul neanunțării, puține gos-
podării fac acest lucru. Majoritatea acestor cazuri sunt denunțate de către vecini. Un alt 
aspect al problemei este sistarea automată a prestației date atunci când gospodăria declară 
migrația unor membri, chiar dacă aceștia nu trimit remitențe acasă.

În ceea ce privește integrarea pe piața muncii a persoanelor reîntoarse, autoritățile 
publice din Republica Moldova acordă o gamă largă de servicii de ocupare specializate. 
Astfel în anul 2015 la Agențiile Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă au fost înregis-
trate 2605 persoane reîntoarse în țară, care au beneficiat integral de servicii de ocupare și 

156  Biroul Național de Statistică www.statistica.md
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protecție în caz de șomaj. Ponderea femeilor a constituit 23%. În urma măsurilor între-
prinse de către agențiile teritoriale 26% din ei au fost plasaţi în câmpul muncii, iar 4% au 
absolvit cursuri de formare profesională.

5. Costurile soCiale ale migrației

Pe lângă beneficii, fenomenul migrator poate genera și o serie de costuri sociale. Deja 
s-a vorbit despre impactul migrației asupra proceselor demografice sau accesul lucrători-
lor migranți la serviciile de sănătate. Totodată, fenomenul migrator poate avea un impact 
mult mai dureros și mai durabil dacă fenomenele negative care însoțesc migrația nu sunt 
conștientizate și combătute la timp prin diverse măsuri administrative eficiente. Printre 
acestea poate fi numit  și traficul�de�ființe�umane  care  lezează puternic drepturile per-
soanelor migrante. Un alt risc ar fi și necesitățile specifice ale copiilor și bătrânilor ai căror 
părinți, respectiv, copii sunt plecați la muncă peste hotare. Singurătatea migranților poate 
fi considerată un alt risc cu eventuale repercusiuni puternice asupra comportamentelor și 
stării emoționale a migranților.

Traficul de ființe umane

Unul din fenomenele negative care însoțește migrația internațională reprezintă trafi-
cul de ființe umane. La sfârșitul anilor ’90, când migrația ilegală de muncă din Republica 
Moldova se afla la apogeu, s-a intensificat și traficul de ființe umane. Erau traficate femei 
în robia sexuală, bărbați la munci silnice, copii pentru cerșit. Cu toate că nu există date 
precise privind amploarea acestui  fenomen,  femeile constituiau majoritatea persoanelor 
traficate. Traficul de ființe umane căpătase amploare, astfel încât prevenirea și combate-
rea acestui fenomen a fost declarată drept o prioritate națională. În aceste condiții au fost 
ratificate acte  internaționale  și adoptate acte  legislativ-normative  și  strategice menite  să 
redreseze situația în domeniu.

În general, conceptul de trafic nu este unul nou și a fost pentru prima dată utilizat 
în secolul al XVI-lea, în calitate de sinonim pentru comerț. În acea perioadă, termenul nu 
avea conotații negative. Totuși, către secolul al XVII-lea, traficul a început să fie asociat 
cu vânzarea ilicită și/sau neloială a mărfurilor. Deși la începuturi prin trafic se înțelegea, 
în mare parte, vânzarea de droguri și arme, către secolul al XIX-lea această noțiune mai 
includea și comerțul cu ființe umane tratate ca bunuri și vândute în sclavie. Acest comerț 
„tradițional” cu sclavi a fost scos în afara legii spre finele secolului al XIX-lea. La începutul 
secolului XX, termenul de trafic, de cele mai multe ori, se referea la „comerțul de sclavi 
albi”, care reprezenta circulația peste frontierele internaționale a femeilor și a copiilor în 
scopul prostituției. Doar spre finele anilor 1990, traficul a fost asociat cu prostituția și ex-
ploatarea sexuală a femeilor și copiilor.

În prezent, traficul de ființe umane este numit „sclavia secolului 21”. Potrivit rapoar-
telor, anual sunt traficate până la 4 milioane de persoane, majoritatea femei și copii. Cu 
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toate acestea din ce în mai mulți bărbați și băieți sunt vizați de către traficanți în scopul 
exploatării  prin  muncă  forțată,  precum  și  alte  practici.  Cele  mai  importante  cauze  ale 
acestui fenomen sunt, pe de o parte, șomajul, discriminarea care vizează, adesea, femeile 
și grupurile minoritare, precum și lipsa generală a perspectivelor care afectează un număr 
tot mai mare de persoane din întreaga lume. Acestea sunt potențialele victime ale trafi-
cului de persoane. Pe de altă parte, cererea crescândă de forță de muncă ieftină, exploa-
tabilă, extinderea industriei sexului, precum și noile posibilități generate de globalizare și 
tehnologie pentru circulația cu ușurință de la o țară la alta a informațiilor, a oamenilor și 
a banilor, face ca fenomenul dat să se extindă și mai mult157.

Traficul de ființe umane este considerat o crimă complexă, care poate implica mai 
multe  etape,  țări  și  actori.  De  aceea  pentru  combaterea  lui  au  fost  aprobate  mai  multe 
convenții și tratate internaționale care cer statelor să-l  incrimineze și să ia măsurile ne-
cesare în cadrul sistemelor lor legislative pentru a aborda această crimă în mod eficient. 
Printre cele mai importante convenții axate pe combaterea traficului de ființe umane pot 
fi menționate:

• Convenția ONU împotriva Criminalității Organizate Transnaționale și Protocolul 
ei adițional privind Prevenirea, Reprimarea și Pedepsirea Traficului de Persoane, 
în special al Femeilor și al Copiilor (Protocolul de la Palermo) (2000);

• Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (1989);
• Protocolul Opțional la Convenția ONU cu privire la drepturile copilului privind 

vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă (2000);
• Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane 

(2005).

Definiție 6.4. Ce reprezintă traficul de ființe umane?
Traficul de persoane reprezintă
a) recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea persoanelor prin 

amenințare cu forța sau prin folosirea forței sau a altor forme de constrângere, prin ră-
pire, fraudă, înșelăciune, abuz de putere sau situație de vulnerabilitate, sau prin oferirea 
sau acceptarea de plăți sau foloase pentru obținerea consimțământului unei persoane 
care deține controlul asupra altei persoane in scop de exploatare� Exploatarea va inclu-
de, la nivel minim, exploatarea prostituției altora sau alte forme de exploatare sexuală, 
muncă sau servicii forțate, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prelevare 
de organe;

b) consimțământul unei victime a traficului de persoane la exploatarea intenționată 
amintită la lit� (a) din prezentul articol este irelevant atunci când oricare dintre mijloace-
le enunțate la lit� (a) a fost folosit;

157  Potrivit Trainingului Anti-Trafic pentru colaboratorii organelor de aplicare a legii: Ghid de instruire și bibliografie recoman-
dată,  http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-Training-for-Frontline-Law-Enforcement-Officers-Training-Guide-and-Back-
ground-Rea.1853.0.html

158  Articolul 3, http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html?ref=menuside
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c) recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil în sco-
pul exploatării este considerată trafic de persoane, chiar dacă aceasta nu implică niciu-
nul dintre mijloacele menționate la lit� (a) din prezentul articol;

d) termenul „copil” înseamnă orice persoană cu vârsta sub 18 ani�
Sursa: Protocolul privind Prevenirea, Combaterea și Sancționarea Traficului de 

persoane, in special al femeilor și copiilor (Palermo 2000), adițional la Convenția ONU 
împotriva crimei organizate transfrontaliere158.

Definirea traficului de ființe umane presupune trei elemente definitorii:
• Acțiunea,  care  include: Recrutarea  sau oferirea unui  loc de muncă  în  țară  sau 

în străinătate; Transferul sau transportul de persoane traficate în interiorul țării 
sau peste granițele țării și/sau facilitarea trecerii ilegale a frontierei și organizarea 
șederii ilegale în țara de destinație; Adăpostirea sau primirea de persoane sub for-
ma restrângerii  liberei circulații, confiscarea documentelor, organizarea cazării 
pentru persoanele traficate etc.

• Mijloacele, de exemplu, amenințarea sau utilizarea forței, înșelăciunea, constrân-
gerea, răpirea, abuzul de putere.

• Scopul traficului  –  exploatarea  sexuală,  altă  formă  de  exploatare  prin  muncă, 
sclavie, cerșetorie, servitute, prelevarea de organe.

În abordarea traficului de ființe umane trebuie făcută distincția dintre „traficul de 
ființe umane” și „traficul ilegal de migranți”. Expresia „trafic ilegal de migranți” repre-
zintă mijlocirea, intrării ilegale a unei persoane într-un stat parte a cărui cetățean sau rezi-
dent permanent persoana respectivă nu este, pentru a obține, în mod direct sau indirect, 
un beneficiu financiar sau alt fel de beneficiu material159.

O persoană care este implicată direct sau indirect în traficul ilegal de migranți este ca 
traficant. O persoană ajutată de traficanți să intre ilegal în țară este menționată ca migrant. 
Infracțiunea de trafic ilegal de migranți are loc atunci când un traficant a mijlocit sau a fa-
cilitat intrarea ilegală a unui migrant într-un stat al cărui cetățean sau rezident permanent 
migrantul nu este, în schimbul unui beneficiu financiar sau alt fel de beneficiu material. 
Expresia „intrare ilegală” înseamnă trecerea frontierelor fără respectarea condițiilor nece-
sare intrării legale în statul de destinație160.

Traficul de ființe umane include în sine trei etape principale:
• Recrutarea. Procesul de recrutare poate fi diferit de la caz la caz și are loc prin ur-

mătoarele metode: Constrângerea – o persoană este fizic luată împotriva voinței 
sale  sau  acordul  este  dobândit  prin  violență  (răpire,  amenințare  sau  utilizarea 
forței,  vânzare  etc.);  Recrutarea  integral  sau  parțial  înșelătoare  –  persoanei  îi 
sunt oferite  informații  false cu privire  la ceea ce el/ea va  face odată ajuns(ă)  la 

159  http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-Training-for-Frontline-Law-Enforcement-Officers-Training-Guide-and-Backgro-
und-Rea.1853.0.html; UNODC, Manual de instruire aprofundată privind investigarea și urmărirea penală a traficului ilegal de 
migranți, http://www.unodc.org/unodc/human-trafficking/publications.html#IDTM_SOM

160  Convenția  Națiunilor  Unite  împotriva  criminalității  transnaționale  organizate,  http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/
CTOC/index.html?ref=menuside
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destinație sau persoanei i se comunică faptul că el/ea va trebui, de exemplu, să 
lucreze în condiții ilegale, dar nu și condițiile proaste de exploatare.

• Tranzitarea  (transportul  și  transferul)  și  sosirea la destinație  (într-o  altă  țară 
sau în cadrul unei țări). Se întâmplă adesea ca fazele menționate mai sus să se su-
prapună. În special, unele cazuri de trafic pot avea mai multe etape de tranzitare 
și destinație: de la o țară la alta sau de la o regiune la alta în cadrul unei țări. În 
general,  tranzitarea sau transportarea  în cazul  traficării este necesară pentru a 
îndepărta victimele de comunitatea, familia, prietenii lor sau pentru a le izola. Se 
întâmplă, de asemenea, ca exploatarea să înceapă deja în faza de tranzitare.

• Exploatarea. Generarea de profit de către organizațiile criminale începe cu ex-
ploatarea victimelor  la  locul de destinație  dat fiind că obiectivul  traficării  este 
realizat. Este esențial pentru traficanți să păstreze victimele sub control la această 
etapă, ei utilizând metode diferite pentru aceasta.

Există diferite  forme de exploatare, dintre care cel mai  frecvent discutate  sunt ex-
ploatarea sexuală, exploatarea prin muncă (în special  în sectorul agricol,  industria de 
prelucrare a produselor alimentare, contracte de curățare, industria construcțiilor, servicii 
de menaj,  industria de divertisment,  în hoteluri,  restaurante  și  afaceri de catering etc.), 
servitutea domestică (munca privată la domiciliu unde abuzul nu este vizibil).

Printre cele mai recente instrumente internaționale de combatere a traficului de ființe 
umane este Convenția�Consiliului�Europei�privind�lupta�împotriva�traficului�de�ființe�
umane161,  adoptată  de  către  Consiliul  Europei  în  mai  2005.  Convenția  abordează  toate 
formele de trafic, naționale și transnaționale, care sunt sau nu legate cu criminalitatea or-
ganizată. Aceasta cuprinde, de asemenea, un capitol privind anchetarea, urmărirea penală 
și legea procedurală care cere țărilor să transpună în legislațiile lor măsurile respective.

În calitate de măsuri antitrafic  realizate de autorități pot fi menționate campanii-
le de educație și de mass-media (informarea victimelor cu privire la riscurile asociate cu 
traficul, recrutarea și exploatarea), liniile telefonice pentru victimele traficului de persoane, 
controlul de dinaintea frontierei și procedurile de identificare la frontierele de stat, monito-
rizarea activă și permanentă a locurilor posibile de exploatare (baruri, restaurante, târguri 
de distracție, fabrici mici și industria alimentară etc.), persecuția și urmărirea penală efec-
tivă a infractorilor, protecția eficientă și asistența victimelor, evaluarea riscului înainte de 
repatrierea victimei în țara de origine sau regiunea de reședință permanentă, investigații 
și cooperare internaționale și inter-instituțională, măsuri de reintegrare în țara/regiunea 
de origine etc.

În  combaterea  traficului  de  ființe  umane  destul  de  eficient  se  utilizează  Sistemul 
Național de Referire, ce reprezintă un cadru de cooperare prin care actorii statali își în-
deplinesc obligațiile de a proteja și promova drepturile omului la persoanele traficate, co-
ordonând eforturile lor în cadrul unui parteneriat strategic cu societatea civilă. Sistemul 
Național de Referire ajută la asigurarea unei protecții cuprinzătoare și incluzive și a unui 
sistem de sprijin pentru toate persoanele traficate, inclusiv protecția drepturilor omului, 
îmbunătățirea politicilor naționale și a procedurilor cu privire la măsurile de combatere a 

161  http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=1&CL=ENG
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traficului de ființe umane și implementarea cercetării și a urmăririi penale a traficanților, 
inclusiv „protejarea martorilor”, repatrierea și reintegrarea cu succes a victimelor.

Baza  actuală  normativ-juridică  a  Republicii  Moldova  cu  referire  la  combaterea  și 
prevenirea traficului de ființe umane, inclusiv protecția victimelor, este reflectată în mai 
multe acte normative și legislative strategice și de politici. Actul principal în acest sens este 
Legea nr� 241–XVI din 20 octombrie 2005 Cu privire la prevenirea și combaterea traficului 
de ființe umane. La fel pot, fi menționate următoarele acte importante:

• Legea nr� 105-XVI din 16�05�2008 Cu privire la protecția martorilor și altor 
participanți la procesul penal”;

• Legea nr� 200 din 16�07�2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;
• Codul penal al Republicii Moldova nr� 985-XV din 18�04�2002; 

  art� 165 (traficul de ființe umane); 
  art� 206 (traficul de copii); 
  art� 207 (scoaterea ilegală a copiilor din țară); 
  art� 3621 (organizarea migrației ilegale);

• Hotărârea Guvernului nr� 948 din 07�08�2008 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura de repatriere a copiilor și adulților victime ale traficului de ființe 
umane, traficului ilegal de migranți și a copiilor neînsoțiți;

• Planul Național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane, pentru anii 
2012–2013�

Boxa�nr��6�5��Traficul�de�ființe�umane�în�Republica�Moldova
Analizele în domeniu relatează despre faptul că, în pofida măsurilor aplicate, Republica 

Moldova continuă a fi caracterizată ca o țară de origine a traficului de ființe umane, fiind în-
tr-o măsură mai mică și o țară de tranzit al victimelor traficului de ființe umane din țările ex-
sovietice către statele europene. Conform datelor Organizației Internaționale pentru Migrație, 
principalele țări de destinație ale victimelor traficului de ființe umane pe parcursul ultimilor 
ani rămân aceleași: Emiratele Arabe Unite (27%), Federația Rusă (17%), Turcia (14%). Însă al-
tele au fost incluse în lista țărilor de destinație în premieră: 11 cazuri în Egipt (cu excepția unui 
caz din anul 2003), Malaiezia – 2 cazuri și Indonezia – 1 caz.

Cu  toate  că  în  prezent  amploarea  traficului  de  ființe  umane  este  în  scădere,  ofițerii 
specialiști în domeniu continuă să identifice noi persoane traficate, inclusiv și traficanți. Da-
tele statistice arată că pe parcursul anului 2010, prin intermediul echipelor multidisciplinare 
din cadrul Sistemului Național de Referire, au fost identificate 132 de victime ale traficului de 
ființe umane. Comparativ cu anul 2006 numărul acestora a sporit de circa 5 ori, fapt ce poate 
fi explicat prin eficientizarea identificării acestora. Componența victimelor identificate este in 
proporție de 75,8 procente reprezentată de adulți (73% femei și 27% bărbați), copiii constituie 
26,5 procente (65,7% fete și 34,3% băieți) în totalul acestora.

Peste 80 procente dintre victimele traficului de ființe umane provin din mediul rural, 
vârsta medie a cărora variază între 18–39 ani, cu un nivel de instruire general obligatoriu.
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Totodată pe parcursul anului 2010, prin intermediul Sistemului Național de Referire, au 
fost identificate și asistate 328 de potențiale victime ale traficului de ființe umane. Se presu-
pune că numărul acestora ar putea fi cu mult mai mare pentru că include un grup extins de 
persoane care sunt considerate ca fiind în risc sporit pentru a deveni victimă a traficului de 
ființe umane. Astfel, numărul potențialelor victime ale traficului de ființe umane raportat de 
ONG-uri pentru anul 2010 este de 904 potențiale victime.

Pe lângă măsurile de constrângere a fenomenului dat, a fost identificată necesitatea mă-
surilor de suport al victimelor bazate pe o abordare multidisciplinară intersectorială. În anul 
2006, în Republica Moldova, cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrație, a do-
natorilor externi și societății civile, a fost lansat Sistemul Național de Referire (SNR) scopul 
căruia constă în asigurarea unui cadru complex de protecție și asistență a victimelor traficului 
de ființe umane și grupurilor cu risc sporit. În prezent acesta reprezintă cadrul principal de 
cooperare  și  coordonare  a  eforturilor  actorilor  activi  în  domeniul  combaterii  traficului  de 
ființe umane, iar activitățile în cadrul SNR se realizează prin intermediul Echipelor Multidis-
ciplinare (EMD) care au atins o acoperire națională.
Sursa: Profilul migrațional extins al Republicii Moldova 2007–2012� Chișinău: OIM, 2013�

Copii și bătrâni lăsați fără îngrijire ai căror părinți și 
copii sunt plecați la muncă peste hotare

Intensificarea  proceselor  migrației  internaționale  de  muncă  a  determinat  și  o  altă 
problemă majoră. Este vorba despre deformările pe care le generează migrația asupra în-
tregului spațiu vital al celor rămași acasă. Migrația afectează echilibrul familial care se răs-
frânge puternic asupra echilibrului psihologic al copiilor și al soțiilor, precum și al soților 
rămași  acasă  ori  plecați  în  lume  pentru  a-și  asigura  traiul  lor  și  al  familiilor  lor.  Acest 
fenomen, denumit „efect odiseic”, face ca membrii familiei să trăiască ca două străinătăți, 
căci nu se mai pot vedea, nu se mai pot auzi, nu se mai pot simți, apăsați cum sunt de atâta 
„străinătate”. Acesta este efectul de înstrăinare pe care-l induce migrația162.

În acest context, migrația influențează puternic dezvoltarea psihoemoțională a copi-
ilor care rămân fără îngrijire părintească, sănătatea, educația și socializarea lor, precum și 
starea psihologică a persoanelor vârstnice care rămân fără îngrijirea copiilor pe care i-au 
crescut.

Impactul  psihologic  al  migrației  părinților  asupra  copiilor  rămași  fără  îngrijire  se 
caracterizează prin sentimentul de singurătate, lipsa afectivității, deprivarea emoțională, 
acestea fiind însoțite de maturizarea precoce, anxietatea și frica de un eventual divorț al 
părinților. Lipsa afecțiunii și deprivarea emoțională nu pot asigura atașamentul, securi-
tatea și protecția copiilor, iar aceasta influențează negativ dezvoltarea personalității copi-
ilor. Ei devin frustrați nu doar din cauza imposibilității de a primi afecțiune, ci și de a o 
oferi. Defavorizarea emoțională  își  lasă amprenta asupra dezvoltării psihice a copilului, 
influențând autopercepția și  împiedicând procesul de integrare socială și de asimilare a 

162  Bădescu Ilie. Migraţia internaţională ca problemă socială. Studiu de caz: migranţii pentru muncă din Italia http://sociologia-
azi.ro/wp-content/uploads/2013/10/Chestiunea-sociala-a-migratiei-pentru-munca.pdf
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rolurilor sociale. Persoanele vârstnice mai sunt afectate și de diminuarea capacității de a 
face față sarcinilor cotidiene, agravarea unor boli, probleme de securitate personală etc.

Starea psihoemoțională tensionată prin care trec copiii și vârstnicii lăsați fără îngriji-
rea membrilor de familie generează stări de decompensare a organismului cu dezvoltarea 
unor dereglări organice și maladii, volumul crescut de responsabilități cauzează surmena-
jul psihic, fizic, iar în consecință apar diverse patologii etc. Migrația părintelui/lor întreru-
pe regimul alimentar și echilibrul nutrițional al copiilor. Copiii se alimentează insuficient 
și  incorect,  fapt  care  condiţionează  apariția  și  dezvoltarea  unor  maladii.  De  asemenea, 
crește riscul formării unor condiții antisanitare atât în cazul copiilor, cât și al bătrânilor. 
Acest fapt determină și pericolul unor infecții, boli parazitare, intoxicații. Persoanele în 
etate rămase fără îngrijirea membrilor familiei nu respectă regimul alimentar din cauza 
singurătății, depresiilor, insuficienței de bani etc., ca rezultat, apare riscul dezvoltării stă-
rilor de malnutriție.

Odată cu plecarea părinților peste hotare, copiii preiau rolurile acestora nu doar în 
întreținerea gospodăriei, dar și în ceea ce privește îngrijirea fraților și a surorilor mai mici. 
Echilibrul intern al familiei este perturbat prin plecarea unui părinte. Familia trebuie să 
se reorganizeze și să se adapteze, ceea ce reprezintă un proces îndelungat, care poate dura 
și câteva luni. Aceasta este resimțită ca o criză și este considerată cea mai dificilă perioadă, 
încheindu-se prin restabilirea unui echilibru atunci când alți membri ai familiei reușesc să 
împartă și să preia rolurile și responsabilitățile celui plecat.

Totodată,  copiii  nu  posedă  cunoștințe  și  nu  are  cine-i  informa  despre  compor-
tamentele  cu  risc  pentru  sănătate,  despre  deprinderile  de  viață  și  educația  sexuală.  În 
aceste condiții, ei suplinesc vacuumul informațional prin discuțiile cu semenii, căutarea 
informației pe internet etc. care nu întotdeauna oferă date corecte. Lipsa cunoștințelor în 
domeniu este cauza principală a maladiilor sexual transmisibile, a sarcinilor nedorite și a 
avorturilor care au un impact negativ asupra sănătății reproductive.

Copiii cu părinți plecați la muncă peste hotare nu întotdeauna stabilesc relații ami-
cale cu semenii lor fie pentru că nu sunt înțeleși, fie din nedorința de a divulga secrete-
le  familiei, fie din  lipsa  timpului  liber etc. Rețelele de sprijin ale acestor copii  sunt slab 
dezvoltate,  rezumându-se  cel  mai  frecvent  la  discuții  cu  diriginți,  profesori,  psihologi. 
Migrația condiționează slăbirea interacțiunii copilului cu părinți migranți cu instituția de 
învățământ din cauza: absenţei supravegherii și controlului din partea părinților; multi-
plelor responsabilități „noi” ale acestor copii; neînțelegerii din partea profesorilor, seme-
nilor; lipsei parteneriatului dintre familie și școală etc.

Cu toate că accesul  la serviciile medicale, conform legislației  în vigoare, este oferit 
gratis tuturor copiilor și persoanelor vârstnice, atunci când copiii sunt lăsați în grija unui 
minor,  aceștia  nu  cunosc  și  nu  pot  acționa  prompt  la  schimbările  de  sănătate  ale  celor 
mici, respectiv, crește riscul dezvoltării unor complicații și evoluții grave a maladiei acute. 
Tratarea surorilor/fraților mai mici sau autotratamentul administrat de copii favorizează 
reacții adverse, complicații din cauza utilizării incorecte a preparatelor, inclusiv intoxicații 
medicamentoase. Nu în ultimul rând, lipsa tutelei, în cazul copiilor, complică procedura 
de acordare a asistenței medicale în intervențiile invazive. Persoanele vârstnice, în special, 
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din  mediul  rural,  nu  se  adresează  pentru  consultații  la  specialiștii  medicali,  fapt  care 
crește  costurile  ulterioare  de  tratament  și  reduce  posibilitatea  diagnosticării  timpurii  a 
unor maladii. Bătrânii singuratici deseori nu pot solicita servicii medicale de urgență, ceea 
ce determină necesitatea monitorizării lor permanente. Paralel cu aceste probleme, există 
cazuri în care persoanele în etate, datorită susținerii financiare din partea copiilor aflați 
peste hotare, au urmat tratamente costisitoare, neacoperite de polița de asigurări medicale.

Situația persoanelor vârstnice cu copii plecați la muncă peste hotare este determinată 
de mai mulți factori: vârsta persoanei, starea de sănătate, cu cine locuiește actualmente 
(singură, cu soțul/soția, cu nepoții), unde locuiește (acasă sau în centru de plasament/azil 
etc.). Astfel,  în starea cea mai precară se află bătrânii care  locuiesc singuri  sau cei care 
sunt bolnavi, aceștia fiind afectați de singurătate, abandon, insecuritate. Iar cea mai secu-
rizată este  situația bătrânilor  instituționalizați,  acestora fiindu-le  satisfăcute necesitățile 
fundamentale, cele de protecție și relaționare. Situația bătrânilor care au în grijă nepoți, în 
majoritatea cazurilor, este una favorabilă, aceștia având responsabilități noi care îi fac să 
se simtă indispensabili.

Copiii și vârstnicii explică migrația membrilor de familie ca fiind determinată de mai 
mulți factori: intenția de a scăpa de sărăcie sau de a îmbunătăți condițiile de viață și de trai, 
lipsa oportunităților de angajare,  imposibilitatea de a asigura continuarea studiilor pentru 
copii etc. Totodată, gradul de acceptare sau neacceptare a migrației părinților de către copii 
depinde de vârsta acestora, de modalitatea prin care părinții au solicitat opinia copiilor, de 
persoana în grija căreia au rămas și, nu în ultimul rând, de frecvența comunicării dintre copii 
și părinți. În cazul persoanelor vârstnice, acceptarea sau neacceptarea migrației este depen-
dentă de gradul de autonomie financiară și capacitatea de autodeservire a persoanei în etate.

Necesitatea de a îngriji nepoții, în majoritatea cazurilor, favorizează acceptarea pro-
cesului de migrație, întrucât în acest mod persoanele în etate recapătă unele roluri sociale 
noi, simțindu-se utile la bătrânețe.

Trebuie  menționat  faptul  că  efectele  pe  termen  lung  ale  fenomenului  dat  nu  sunt 
mai  puțin  semnificative,  deoarece  următoarele  generații  vor  prelua  comportamentul 
migrațional al părinților, întrucât percep și interiorizează modelul familiei în care au cres-
cut, inclusiv lipsa responsabilității psihoemoționale față de propriii copii.

Guvernul și partenerii săi au recunoscut necesitatea de a întreprinde măsuri consoli-
date pentru a aborda necesitățile acestor persoane și a le proteja drepturile într-un mod cât 
mai complex. În acest scop, la 2 iunie 2010, Guvernul a adoptat Planul Național de Acțiuni 
cu privire la protecția copiilor rămași fără îngrijirea părinților pentru anii 2010–2011. Pla-
nul cuprinde un șir de acțiuni cu caracter multidisciplinar, care se completează reciproc și 
au ca finalitate asigurarea protecției și bunăstării copiilor rămași fără îngrijire părintească. 
În același timp, autoritățile au stabilit anumite direcții prioritare ale politicilor sociale ale 
Republicii Moldova în domeniul protecției persoanelor vârstnice.

Specialiștii în domeniu identifică o serie de servicii necesare pentru prevenirea aces-
tor efecte, printre care:

1�� Intervenția� psihosocială� pentru� prevenirea� și� combaterea� efectelor� neglijă-
rii  prin  evaluarea  problemelor  de  natură  psihologică  a  copilului  survenite  ca  urmare  a 
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neglijării lui fizice și emoționale și soluționarea acestora prin terapie specializată; consi-
liere  (pentru copil, părinte, persoană de  îngrijire) cu scopul menținerii  și  îmbunătățirii 
relațiilor copilului cu părinții și alte persoane resursă pentru acesta; activități de sociali-
zare pentru prevenirea (auto)marginalizării copilului în cadrul grupului de prieteni și a 
colegilor.

2�� Dezvoltarea�abilităților�și�a�comportamentelor�pro-sociale prin formarea de 
abilități de viață independentă cu scopul dezvoltării capacității de acomodare a copilului 
cu noul statut de „adult” și cu responsabilitățile implicite; facilitarea accesului la serviciile 
din comunitate. Informare și suport pentru beneficiari, cu privire la resursele existente în 
comunitate și la modul de accesare a acestora, în funcție de dificultățile cu care se con-
fruntă; alternative de petrecere a timpului liber.

3�� Ameliorarea� conduitei� școlare  prin  meditații  oferite  pentru  suplinirea  spriji-
nului  oferit  de  familie  în  procesul  de  educație  școlară;  orientare  școlară  –  identificarea 
disciplinelor școlare la care copilul întâmpină dificultăți și a metodelor de îmbunătățire a 
performanțelor la aceste materii; orientare în carieră – îndrumarea vocațională a copiilor, 
în special a celor din ani terminali, pentru continuarea studiilor; reintegrare școlară pen-
tru copiii care au abandonat școala.

4�� Prevenirea� comportamentelor� de� risc  prin  medierea  relațiilor  dintre  copil  și 
părinți/persoane resursă precum și a relațiilor dintre copil și instituțiile din comunitate 
pentru aplanarea și soluționarea conflictelor; activități de informare și conștientizare pen-
tru prevenirea delincvenței juvenile pentru copiii „singuri acasă” care pot dezvolta com-
portamente (pre) delincvente; activități de informare și conștientizare pentru prevenirea 
exploatării prin muncă, a exploatării sexuale și a traficului de copii163.

Boxa�6�6��Situația�copiilor�rămași�fără�îngrijire�ai�căror�părinți�au�plecat�la�muncă�peste�
hotare�în�Republica�Moldova

De menționat că peste 53 de procente  în  totalul gospodăriilor cu membri migranți  le 
revine gospodăriilor cu copii, ponderea acestora în cadrul gospodăriilor casnice cu copii fiind 
de 26,3%. În prezent, la nivel național nu există o cifră exactă a numărului de copii rămași 
fără grija părintească în urma migrației, numărul estimativ al acestora în cadrul cercetărilor 
variind între 90 și 100 de mii. Pentru a fi cunoscută situația la acest subiect, începând cu anul 
2010, BNS a introdus o nouă formă de raportare, datele fiind colectate de la Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și Familiei, care reprezintă autoritatea cu competențe în protecția copilului 
aflat în dificultate. Conform datelor prezentate, către finele anului 2010, peste 52 mii de copii 
în vârstă de până la 18 ani aveau părinți plecați peste hotare, aceștia reprezentând circa 12,3% 
în numărul total al copiilor din țară. Astfel, circa 35,6 mii au un părinte plecat, iar circa 16,4 
mii au ambii/sau singurul părinte plecați. În raport cu anul precedent, numărul copiilor cu 
părinți plecați s-a diminuat cu 4,6 procente, al celor cu un singur părinte plecat cu 3,5 procen-
te, iar al celor cu ambii părinți cu 6,9 procente164.
Sursa: Profilul migrațional extins al Republicii Moldova 2007–2012� Chișinău: OIM, 2013�

163  Manual pentru profesioniștii care lucrează cu copiii râmași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străină-
tate. / Catălin Luca, Gheorghe Pascaru, Liliana Foca. Iași: Terra Nostra, 2009.

164  Profilul migrațional extins al Republicii Moldova. Chișinău, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), 2013.
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aCtivități praCtiCe

Întrebări de autoverificare

1.  Ce înțelegeți prin dezvoltare socială și coeziune socială? În ce măsură fenomenul mi-
grator poate contribui  la dezvoltarea  socială  și  la  coeziunea  socială  atât  în  țările de 
origine  cât  și  în  țările  de  destinație?  Poate  oare  migrația  să  conducă  la  combaterea 
sărăciei?

2.  Ce reprezintă remitențele sociale? În ce mod remitențele sociale contribuie la dezvol-
tarea capitalului social și la dezvoltarea comunitară?

3.  În ce constă „cercul virtuos al remitențelor”? în ce condiții acest cerc virtuos se poate 
transforma în cerc vicios? Poate oare fenomenul migrator influența creșterea inegalității 
sociale în țările de origine? Argumentați.

4.  Explicaţi în ce mod migrația poate influența procesele demografice din țara de origine. 
Care este impactul migrației asupra proceselor demografice din Republica Moldova? 
Cum se leagă fenomenul migrator cu asigurarea corelației demoeconomice din țara de 
origine și din țara de destinație?

5.  În ce constă impactul migrației asupra stării de sănătate a persoanelor migrante și a 
familiilor lor? Care sunt factorii de bază care pot influența starea de sănătate a lucră-
torilor migranți?

6.  În ce constă decomodificarea? De ce anume decomodificarea devine factorul principal 
în luarea deciziei de către migranți de a pătrunde într-o țară de destinație concretă? 
Care  sunt  reacțiile  autorităților  publice din  țara de destinație  de a  contracara  acest 
fenomen?

7.  În ce constă flexicuritatea? De ce politiile de ocupare ale Uniunii Europene atrag o 
atenție mare flexicurității muncii lucrătorilor migranți?

8.  Explicaţi de ce în condițiile contemporane „traficul de ființe umane” a devenit o afacere 
atât de profitabilă și a căpătat o răspândire extrem de mare? Care sunt instrumentele 
internaționale de bayă de combatere a acestui fenomen negativ? Ce măsuri de comba-
tere a traficului de ființe umane sunt practicate în Republica Moldova?

9.  Explicaţi de ce fenomenul copiilor și bătrânilor lăsați fără îngrijire în urma migrației 
este atât de nociv pentru dezvoltarea socială a țării de origine? Care sunt instrumente-
le principale de atenuare a efectelor negative a acestui fenomen utilizate în Republica 
Moldova?

Sesiune de brainstorming

1.  Migrația  internațională  și  dezvoltarea  socială  din  Republica  Moldova:  beneficii  și 
riscuri.

2.  Impactul migrației asupra proceselor demografice din Republica Moldova.
3.  Traficul de ființe umane – sclavia secolului XXI.
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Studiu de caz

Context: Într-o țară X, migranții trimit acasă circa 424 de milioane de dolari fami-
liilor lor. Aceste remitențe sunt folosite în special pentru consum și educație și doar 8% 
sunt investite în dezvoltare sau administrarea micilor întreprinderi. Migrația creează, de 
asemenea, comunități transnaționale care contribuie la dezvoltarea economică a țării cu 
noi  idei  și  resurse  pentru  investiții.  Cu  toate  acestea,  57%  din  populația  țării  continuă 
să trăiască sub pragul sărăciei, iar alte 24% trăiesc în sărăcie extremă. Provocări pentru 
reducerea sărăciei sunt rata înaltă a șomajului, lipsa de politici publice care să promoveze 
angajarea și resursele migranților.

Activități: Analizaţi situația creată și formulaţi soluții viabile de redresare a ei. Prin ce 
politici publice autoritățile publice pot să contribuie la consolidarea capacităților economi-
ce a populației și să reducă nivelul sărăciei?
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Capitolul 7. migrația și 
egalitatea de gen

1�� Tendințe�contemporane�de�feminizare�a�migrației
2�� Remitențele�și�impactul�lor�asupra�abilitării�femeilor�migrante
3�� Migrația�și�munca�de�îngrijire�și�munca�casnică��„Rețele�globale�de�îngrijire”�
4�� Politici�privind�abilitarea�și�protecția�drepturilor�femeilor�migrante
5�� Instrumente�internaționale�de�reglementare�a�migrației�feminine

Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor muncitorilor 
migranți și a membrilor familiilor acestora (ICRMW)
Recomandarea generală nr. 26 a CEDAW
Convenția 189 a OIM cu privire la munca decentă prestată de lucrătorii casnici

Cuvinte-cheie: feminizarea migrației, rețele globale de îngrijire, diviziune sexuală 
internațională a muncii, feminizarea sărăciei, stereotipurilor de gen, discriminare de gen, familia 
transnațională, maternitate transnațională

1. tendințe Contemporane de feminizare a migrației

Pe fundalul intensificării proceselor migratorii are loc și o creștere a ponderii femei-
lor în totalul migranților, precum și o „feminizare a migrației”. Anterior se considera că 
migrația, în special cea economică, ar fi un fenomen caracteristic bărbaților. Or, bărbații 
erau văzuți în calitate de principalii furnizori de resurse pentru asigurarea bunăstării gos-
podăriilor și familiilor, pe când femeilor li se atribuia rolul de menținere gospodăriei (de 
menaj), de educare și îngrijire a copiilor. Cu toate acestea, femeile au migrat mereu, uneori 
independent, uneori împreună cu familia sau pentru reîntregirea familiei, uneori pentru 
studii, uneori pentru scăpare de violența din familie. Astfel, dacă migrația bărbaților avea 
mai degrabă un caracter economic, migrația femeilor avea, respectiv, un caracter social.

În prezent și migrația feminină capătă un caracter economic tot mai pronunțat care 
poate contribui realmente la creșterea bunăstării gospodăriilor, precum și la dezvoltarea 
comunităților din care ele fac parte. Astăzi femeile alcătuiesc circa jumătate din populația 
migranților din lume, înregistrând o creștere numerică ușoară în ultimele decenii, iar din 
ce în ce mai multe femei migrează în mod autonom.

Feminizarea migrației  internaționale de muncă este determinată de mai mulți fac-
tori, printre care: globalizarea, schimbarea conținutului muncii (reorientarea economiilor 
de la producție spre servicii), criza sistemelor de îngrijire (determinată de ieșirea în masă a 
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femeilor pe piața muncii în țările de destinație), formarea așa-numitelor rețele globale de 
îngrijire etc. Toate acestea au condus la o creștere a cererii față de munca femeilor migran-
te și la o diviziune sexuală internațională a muncii.

Procesele de globalizare prin  răspândirea politicilor neoclasice  în mai multe  state 
de origine au stimulat creșterea sărăciei și a inegalităților. Aceste politici au indus redu-
ceri  importante  ale  cheltuielilor  publice  și  privatizarea  unor  servicii  publice,  cum  ar  fi 
sănătatea și educația. În asemenea condiții, atunci când bărbații se confruntă cu anumite 
dificultăți în realizarea „rolului lor de gen” – de furnizori economici, acest „rol” este de-
legat femeilor care încearcă să găsească soluții de alternativă pentru a-și asigura familia. 
Astfel, se atestă și o creștere a gospodăriilor în care femeia devine capul familiei, ceea ce 
a determinat creșterea nivelului  sărăciei  în  rândul  femeilor  sau „feminizarea sărăciei”. 
În aceste condiții femeile sunt tot mai mult tentate să se înroleze în procesele migrației de 
muncă.

Ţările dezvoltate se confruntă însă și cu un alt tip de schimbări structurale care au 
dus și ele la „feminizarea migrației”. Restructurarea economică, crearea zonelor industri-
ale de export, precum și reorientarea economiilor de la producție spre servicii necesită o 
forță de muncă ieftină și flexibilă. De aici se observă o creștere a cererii de muncă prestate 
de către femeile migrante, care de multe ori este prost plătite, în condiții de muncă defa-
vorabile, neprotejate din punct de vedere legal și chiar uneori nerecunoscute din punct de 
vedere social.

Totodată, țările „dezvoltate” se confruntă și cu propriile „crize sociale”, care au ge-
nerat provocări serioase pentru bunăstare și modelul de îngrijire tradițional bazat pe fa-
milie. Intrarea în masă a femeilor pe piața muncii, însoțită de îmbătrânirea populației, a 
determinat o criză în materie de îngrijire pentru copii, vârstnici, bolnavi și/sau persoane 
cu handicap. Cele mai multe state nu au găsit soluțiile potrivite de depășire a acestei cri-
ze, lăsând gospodăriile să-și asume în continuare responsabilitatea. Una dintre opțiunile 
oportune pentru gospodăriile din clasa de mijloc și din cea superioară a fost de a angaja 
un lucrător casnic pentru prestarea serviciilor de îngrijire, de multe ori o femeile migrantă 
care și-a părăsit propriii copiii în grija unei alte femei (rude, vecine, prietene etc.). Procesul 
în care munca reproductivă este transferată de la o femeie la alta formează așa-numitele 
rețele globale de îngrijire.

Țările de destinație stimulează migrarea femeilor, fie direct, fie indirect. Recrutarea 
directă are loc în procesul angajării legale a asistentelor medicale sau a dansatoarelor din 
rândul femeilor migrante, pe când „recrutarea” indirectă are loc în situația în care anumi-
te segmente ale pieței muncii nereglementate unde există cerere (cum ar fi munca domes-
tică sau cea de îngrijire) devin extrem de atractive pentru femeile migrante care, deseori, 
sosesc în țările de destinație pe căi ilegale. Cu toate că pe segmentele respective cererea de 
muncă este în creștere, statele nu își asumă responsabilitate pentru furnizarea serviciilor 
de îngrijire și nu recunosc necesitatea de a recruta legal muncitori migranți pentru secto-
rul în cauză. Din acest considerent, cererea este satisfăcută de către femeile care au migrat 
ilegal pentru care posibilitatea de a dobândi un statut legal și de a se bucura de toate drep-
turile sociale și de muncă se află în continuă scădere.
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În ceea ce privește țările de origine, principalii factori care generează migrația femei-
lor sunt inegalitățile de gen, care provoacă diverse forme de discriminare de gen. Uneori, 
anume în cadrul familiilor se ia decizia ca anume un membru de sex feminin să plece la 
muncă în străinătate, reieșind din natura femeilor de a se sacrifica pentru binele propriei 
familii. Alte femei emigrează pentru a scăpa de violență în familie, de căsătorii nefericite, 
de presiunea de a se căsători sau pentru a găsi noi oportunități pentru relații.

Astfel, migrația poate fi un factor important de abilitare a femeilor. Totodată, efectele 
migrației asupra abilitării femeilor pot fi diverse. Migrația le oferă femeilor posibilitatea 
de a deveni independente din punct de vedere economic, de a deveni principalul furnizor 
economic  pentru  familiile  lor,  contribuind  la  creșterea  respectului  față  de  ele  înseși  în 
familie și în afara acesteia. Migrația le ajută femeilor să-și dobândească o proprietate sau 
să inițieze o afacere, ceea ce le consolidează, de asemenea, poziția în cadrul familiilor și 
a comunităților. De asemenea, migrația le permite femeilor să descopere noi oportunități 
pentru viață și pentru dezvoltare, să afle noi obiceiuri, să învețe noi valori și competențe.

Dar femeile migrante, deseori, se pot confrunta cu o dublă discriminare: pentru că 
sunt femei și pentru că sunt străine, angajându-se la locuri de muncă mai neatractive și 
mai prost plătite. De multe ori femeile migrante suferă de izolare, exploatare și hărțuire 
sexuală. Trebuie să treacă mai mult timp până ce femeile migrante vor avea posibilitatea 
să-și vadă copiii și pe cei dragi pe care i-au lăsat în țara lor de origine, confruntându-se, 
astfel, cu sentimentul de vină pentru că i-au „abandonat”.

Procesele migratorii  contemporane au contrbuit  la  apariția unui nou  fenomen so-
cial tot mai răspândit, și anume familia transnațională. În loc de reîntregire în țara de 
destinație, membrii mai multor familii aleg opțiunea de a trăi în două sau mai multe țări. 
De regulă, acest aranjament apare din lipsa altor opțiuni. Fie că familiile au ales pentru 
membrul care urmează să migreze modelul unei migrații temporare, fie că nu există vreo 
opțiune de migrație legală, fie că domeniile de activitate ale migranților (munca casnică 
sau de îngrijire) nu permit coabitarea membrilor familiei, toate acestea conduc la fenome-
nul familiei transnaționale. Totodată dificultățile generate de familiile transnaționale sunt 
compensate, într-un fel, de noile tehnologii de comunicație sau noile opțiuni de transport 
care facilitează contactul frecvent și capacitatea de a soluționa problemele familiale în ciu-
da distanței existente între membrii familiei transnaționale.

În  cadrul  familiilor  transnaționale  femeile  migrante  sunt  mai  dezavantajate  decât 
bărbații. Or, grijile legate de familie, de creșterea copiilor și le asumă anume femeile mi-
grante, datorită stereotipurilor de gen predominante în societate. În general, modelul de 
familie  transnațională ca  fenomen social nou necesită  studii  suplimentare aprofundate, 
în special asupra problemelor pe care acestea le pot crea: separarea familiilor, asigurarea 
îngrijirii de către părinții transnaționali, precum și tensiunile și conflictele care apar din 
inegalitățile de putere.
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2. remitențele și impaCtul lor asupra abilitării femeilor migrante

Este bine cunoscut faptul că principalul argument referitor la relația dintre migrațiune 
și dezvoltare sunt remitențele pe care lucrătorii migrați le fac pentru întreținerea familiei 
lor. Totodată, un factor important care influențează relația dintre remitențe și dezvoltare îl 
reprezintă relațiile de gen. Pentru a scoate în evidență acest impact, în cercetarea fenome-
nului migrației și al remitențelor în calitate de unitate de bază de analiză se ia gospodăria. 
Anume în cadrul acesteia se decide cine din gospodărie va migra, ce volum de remitențe 
va fi transmis acasă, cum vor fi utilizate remitențele și cine va beneficia de ele. Aceste de-
cizii sunt influențate de relațiile de gen sau relațiile de putere existente în cadrul gospo-
dăriei. Totodată, se observă că sub influența migrației și a remitențelor aceste relații se pot 
schimba. Rolurile economice și sociale pe care le capătă femeile ca rezultat al trimiterii sau 
primirii remitențelor conduc la modificări vizibile ale relațiilor de gen, care, în consecință, 
se pot răsfrânge și asupra schimbărilor politice, economice, culturale și sociale din socie-
tate. Cu alte cuvinte migrația are un impact simțitor asupra abilității femeilor.

Factorul „gender” se răsfrânge și asupra practicilor de trimitere, primire și utilizare 
a  remitențelor. Astfel,  relațiile de gen  influențează volumul, frecvența și periodicitatea 
remitențelor. Se observă că femeile și bărbații tind să remită în același volum, chiar dacă 
pentru  femei,  care  au  un  venit  mai  mic,  acestea  reprezintă  o cotă-parte mai mare din 
venitul câștigat. Faptul că femeile trimit o cotă-parte mai mare din venitul câștigat repre-
zintă un efort și un sacrificiu mai mare din partea femeilor, care le afectează bunăstarea 
personală a lor în țara de destinație, abilitatea de a progresa în carieră sau posibilitatea de 
a face economii pentru propriul viitor.

În general, studiile în domeniu arată că dacă bărbații tind să păstreze mai mulți bani 
pentru cheltuielile personale, femeile, fiind mai atașate de familie, sunt gata să se dezică de 
anumite cheltuieli pentru a trimite mai mulți bani acasă.

În ceea ce privește beneficiarul remitențelor, de regulă, majoritatea sunt femei, indi-
ferent de faptul dacă cel care trimite este bărbat sau femeie. Bărbații care migrează trimit 
bani soțiilor și/sau mamelor, în timp ce femeile migrante trimit bani femeilor din familie 
care îngrijesc de copiii lor (mai rar, femeile pot trimite remitențe soților, în special atunci 
când aceștia rămân să aibă grijă de gospodărie și copii). În acest caz, femeile tind să remită 
mai  frecvent decât bărbații și sunt mai predispuse să  facă față cheltuielilor neprevăzute 
care apar în gospodăria din țara de origine. Totodată, trebuie făcută distincția dintre cei 
care primesc remitențele și cei care decid cum aceste remitențe să fie utilizate, deoarece 
persoana care primește remitențele nu întotdeauna poate lua decizii privind utilizarea ba-
nilor trimiși. Aceste decizii sunt puternic influențate de relațiile de gen.

În  majoritatea  gospodăriilor,  remitențele  sunt  folosite  pentru  a  acoperi  nevoile de 
bază, cum ar fi produsele alimentare, cheltuielile pentru casă și haine etc. Pe lângă cheltu-
ielile curente, remitențele sunt utilizate și pentru procurarea serviciilor sociale (de sănătate 
și educație) pentru membrii familiei. Remitențele se prezintă și în calitate de substituent 
al serviciilor de protecție socială care de multe ori nu sunt de cea mai bună calitate. Adi-
că, remitențele  înlocuiesc sau completează pensiile pentru părinții migranților, ajutorul 
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pentru șomeri sau pensia de invaliditate pentru frați etc. Prin urmare, remitențele în cele 
mai multe cazuri joacă un rol, mai degrabă, de salariu sau transfer social și nu de investiție.

Faptul  că  cea mai mare parte din  remitențe este destinată  cheltuielilor  curente de 
consum,  contribuie  la  diminuarea  cheltuielilor  pentru  „investiții”  extrem  de  necesare 
pentru dezvoltare. Se observă că femeile lucrătoare migrante joacă un rol mai important 
în comportamentul investițional decât bărbații. Aceasta deoarece femeile trimit o sumă 
mai mare de bani  timp de o perioadă mai  îndelungată și fiindcă majoritatea celor care 
primesc remitențe de asemenea sunt femei. Se consideră că femeile sunt mai responsabi-
le,  respectiv mai buni debitori  în programele de microfinanțare. Din acest considerent, 
schemele  legate  de  microcreditarea  diverselor  activități  antreprenoriale  din  comunitate 
sau formarea așa-numitei „democrații financiare incluzive” sunt orientate în mare mă-
sură către femei. Prin urmare, se poate conchide că femeile sunt actorii-cheie în utilizarea 
remitențelor pentru dezvoltare.

3. migrația și munCa de îngrijire și munCa 
CasniCă. „rețele globale de îngrijire”.

Cercetări ale fenomenului migrator din diverse țări de origine arată că, în cea mai 
mare parte,  femeile migrante se angajează  în tarile de destinație  la munci casnice și de 
îngrijire165.

Boxa�7�1��Migrația�femeilor�în�Republica�Moldova
Creșterea numărului de femei lucrătoare migrante din Republica Moldova este determi-

nată, în primul rând, de creșterea cererii de muncă feminină, în special, în țările europene. Se 
are în vedere creșterea cererii față de muncile casnice și de îngrijire care sunt prestate în aceste 
țări, de regulă, de către  femeile  lucrătoare migrante, de diminuarea costurilor, dar și a ris-
curilor legate de migrație, discrepanțele mari dintre veniturile obținute acasă comparativ cu 
cele din țările de destinație, lipsa oportunităților de a-și găsi un loc de muncă atractiv și bine 
remunerat în țara de origine, depășirea barierelor lingvistice și culturale etc. Toate acestea au 
determinat ca o bună parte din femeile din Republica Moldova, în special din mediul rural, 
să migreze la muncă peste hotare, anume pentru prestarea tipurilor de munci menționate mai 
sus. De regulă,  femeile  lucrătoare migrante din Republica Moldova pleacă  la muncă  în țări 
precum Italia, Turcia sau Israel. Conform datelor Anchetei Forței de Muncă, în 2013 în aceste 
țări au plecat, respectiv, 38,6 mii sau 33,4%, 5,7 mii sau 4,9%, și 5,7 mii sau 4,9% din totalul 
femeilor  lucrătoare  migrante.  Bărbații  lucrători  migranți  pleacă  preponderent  în  Federația 
Rusă – 170,7 mii persoane sau 76,3% din totalul bărbaților lucrători migranți166.

165  De  Zwager  Nicolaas,  Sintov  Ruslan.  Studiu  de  piață:  Inovație  în  migrația  circulară  –  Migrație  și  dezvoltare  în  Moldova. 
Chișinău, IASCI, 2014.

166  Ancheta Forței de Muncă www.statistica.md
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Această distribuție geografică și în funcție de sex a migrației de muncă este determinată 
în mare parte de tipul de munci pe care le prestează lucrătorii migranți. Studiile din domeniu 
au arătat că majoritatea bărbaților lucrători migranți activează în construcții – 51%, transport 
și telecomunicații – 16% sau industrie – 10% din totalul bărbaților lucrători migranți, domenii 
a căror cerere de muncă este mare preponderent în Federația Rusă. Totodată, majoritatea fe-
meilor lucrătoare migrante activează în servicii casnice – 43%, servicii hoteliere – 12%, servicii 
comerciale – 13%, ocrotirea sănătății 4% din totalul femeilor lucrătoare migrante, domenii cu 
cerere înaltă caracteristice pentru țările europene.

distribuția persoanelor lucrătoare migrante în funcție de sex și domeniu de activitate, 2013, %

Sursa: Nicolaas de Zwager, Ruslan Sintov� Studiu de piață: Inovație în migrația circulară  – 
Migrație și dezvoltare în Moldova� Chișinău, IASCI: 2014�

Munca� de� îngrijire  este  denumirea  dată  tuturor  activităților  destinate  menținerii 
vieții  și  sănătății  noastre,  cum  ar  fi  activitățile  casnice  (pregătirea  mesei,  menaj,  spăla-
rea rufelor) și îngrijirea personală (a copiilor, a persoanelor în etate, a celor bolnavi sau a 
persoanelor cu dizabilități). În cadrul gospodăriei, aceste activități sunt efectuate în mare 
parte de femei fără nicio remunerare, fiind condiționate de așa-numita diviziune sexuală 
tradițională a muncii, conform căreia femeilor le-a revenit rolul de îngrijitor neremunerat, 
iar bărbaților cel de lucrător remunerat responsabil de bunăstarea familiei. Există, desi-
gur, și servicii de  îngrijire plătite,  legate de munca casnică,  îngrijirea copiilor,  îngrijirea 
persoanelor de vârsta a treia etc., care sunt considerate drept „ocupații feminine” în baza 
percepției rolului de gen tradițional al femeilor.

În ultimele decenii, sistemul tradițional de prestare a serviciilor de îngrijire a devenit 
unul nesustenabil, ba chiar a intrat  în criză, atât în țările de destinație, cât și  în cele de 
origine. Intrarea masivă a femeilor pe piața muncii, schimbarea rolului social al familiei, 
procesele de îmbătrânire a populației și schimbările modului de viață a femeilor au stat la 
baza crizei modelului tradițional de îngrijire.

Cu  toate acestea,  îngrijirea este o  responsabilitate  socială primordială, o problemă 
publică care nu poate fi anulată, iar responsabilitatea pentru asigurarea îngrijirii continuă 
să îi revină în continuare familiei, adică femeilor. Astfel, bunăstarea socială a statului a 
intrat în criză. În lipsa unor soluții oferite de către sectorul public, femeile au recurs la di-
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verse soluții pentru a acoperi nevoile de îngrijire ale familiei, inclusiv prin angajarea unui 
lucrător casnic sau a unei dădace, care este adesea o femeie migrantă.

Țările de origine traversează și ele o „criză a sistemului de reproducere” din cauza 
dificultăților cu care familiile se înfruntă în viața lor de zi cu zi. Reformele neoliberale au 
avut un impact negativ asupra femeilor care și-au asumat responsabilitatea pentru bunăs-
tarea familiei. Drept consecință, și ca răspuns la cererea de muncă crescândă pentru femei 
de a oferi servicii de îngrijire în țările de destinație, multe au migrat pentru a activa în 
acest domeniu, contribuind astfel la sporirea feminizării migrației. Totodată, femeile care 
migrează sunt adesea mame care trebuie să-și lase propriii copii în grija mamei lor sau a 
surorii, delegând astfel munca de îngrijire unei alte femei în țara de origine.

Rețele globale de îngrijire care există la nivel transnațional se formează atunci când 
în gospodării se transferă munca de îngrijire de la o casă la alta, bazându-se pe ierarhia 
puterilor, cum ar fi gender, etnie, clasă socială și locul de origine167. În forma sa cea mai 
simplă, o rețea de îngrijire funcționează astfel: în țara de destinație o femeie care încearcă 
să împace viața profesională cu nevoile de îngrijire ale familiei sale decide să angajeze o 
femeie migrantă care să se ocupe de munca casnică. În același timp, lucrătoarea migrantă 
trebuie să găsească o soluție pentru a asigura nevoile de îngrijire a propriei familii, sarcină 
care cel mai des cade pe umerii unei alte femei din familie. Valoarea muncii de îngrijire 
este extrem de mică, cel mai des ea fiind realizată fără a fi remunerată168. Astfel, la celălalt 
capăt al rețelei putem afla că adesea fiica cea mai mare a  lucrătoarei migrante, sora sau 
mama și-au asumat munca de  îngrijire pe care  lucrătoarea migrantă, de obicei, o  făcea 
înainte de a migra peste hotare pentru a avea grijă de familia altcuiva.

Boxa�nr��7�2��Exemplu�de�rețea�globală�de�îngrijire
O familie spaniolă decide să angajeze o migrantă dominicană, pe nume Cristal, pentru 

bunelul  lor  care  are  nevoie  de  îngrijire  permanentă.  Inițial,  familia  hotărâse  ca  una  dintre 
nurori, Carmen, să se ocupe de această sarcină, abandonând serviciul unde se angajase atunci 
când copiii ei au crescut și au plecat de acasă. Dar Carmen nu a dorit să revină la munca de 
îngrijire permanentă și se pare că, după ce au fost a împărțite între nepoții bătrânului costu-
rile de angajare ale unei femei migrante, acestea s-au dovedit a fi nu chiar atât de ridicate. În 
schimb, Cristal (lucrătoarea pe care au angajat-o) a migrat pentru a câștiga destui bani pentru 
ca să-și ajute familia și și-a lăsat copiii în grija mamei în Republica Dominicană. Cristal, care a 
devenit o mamă transnațională, supraveghează de departe calitatea îngrijirii primită de copiii 
săi și, eventual, decide că aceștia vor beneficia de o îngrijire mai bună din partea cumnatei sale, 
care este învățătoare. Copiii vor locui cu cumnata sa o perioadă de timp, până când aceasta se 
hotărăște, de asemenea, să emigreze. Astfel, responsabilitatea de îngrijire este iarăși transfe-
rată, de data aceasta, fiicei mai mari a lui Cristal, care trebuie să abandoneze școala pentru a 
îndeplini această misiune.
Sursa: Allison J� Petrozziello� Gender on the move working on the migration-development nexus 
from a gender perspective� Training manual� Santo Domingo, Dominican Republic, 2013�

167  Perez Orozco et al. 2008, p. 88.
168  Yeates Nicola. Global care chains: a critical  introduction.  In: Global Migration Perspectives No. 44, 2005. Geneva, Elveția: 

Comisia mondială privind migrația internațională.
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În rețelele de îngrijire bărbații și femeile îndeplinesc roluri diferite. De regulă, bărbații 
sunt beneficiarii îngrijirii, în timp ce femeile sunt prestatorii serviciilor de îngrijire. Facto-
rii care le motivează pe femei să se angajeze în acest sector pot fi diverși: unele o fac pentru 
salariu, în timp ce altele o fac din afecțiune, din simțul responsabilității, constrângere sau 
vină. Există și bărbați care prestează servicii de îngrijire, dar acest lucru se întâmplă destul 
de rar, fie pentru a acoperi niște nevoi temporare, fie când această muncă este bine plătită.

Boxa�nr��7�3��Participă�și�bărbații�în�rețelele�globale�de�îngrijire?
Există  într-adevăr bărbați care acordă servicii de  îngrijire.  În  țările de origine, atunci 

când femeile migrează, bărbații încep adesea să petreacă mai mult timp pentru îngrijire ne-
remunerată, în special când au în grija lor copii mici. Totuși acest lucru tinde să fie unul de 
tranziție și temporar, dat fiind că bărbații se bazează și pe un cerc larg de femei (adică îngri-
jirea este împărțită). În țările de destinație, bărbații prestează, din ce în ce mai mult, servicii 
de îngrijire remunerate, în special pentru bărbați în vârstă. Cu toate acestea, atunci când mi-
grează un bărbat, plecarea sa nu implică, de obicei, o reorganizare semnificativă a gospodăriei 
în țara de origine. Majoritatea bărbaților nu își asumă responsabilitatea de a fi îngrijitori pri-
mari nici înainte și nici după migrare. Prin urmare, migrarea bărbaților nu duce la formarea 
rețelelor de îngrijire.

Chiar dacă protagoniștii rețelelor de îngrijire sunt femeile, trebuie să luăm în conside-
rare  și modalitățile  în care  sunt  implicați  alți  actori,  în  special bărbații,  instituțiile publice 
și  întreprinderile.  Astfel,  putem  remarca  lipsa  acestor  actori  în  ceea  ce  privește  asumarea 
responsabilității de îngrijire și prezența lor în calitate de beneficiari ai îngrijirii, oferite prin 
rețele globale private de îngrijire conduse de femei.
Sursă: Orozco Amaia� Rețele globale de îngrijire: spre un regim global de îngrijire bazat pe drep-
turi? Santo Domingo, Republica Dominicană: UN-INSTRAW (parte din UN Women), 2009�

În prezent, în condițiile unei economii de piață munca de îngrijire se externalizează. 
Modul în care familiile externalizează munca de îngrijire variază în funcție de poziția fa-
miliilor în rețeaua de îngrijire: în familiile mai sărace din țările de origine mamele migrea-
ză pentru a presta servicii de îngrijire peste hotare, delegând propriile responsabilități de 
îngrijire membrilor familiei ei, în timp ce în familiile mai înstărite din țările de destinație 
munca de îngrijire este importată. Astfel, rețelele de îngrijire creează aceleași inegalități, 
delegând responsabilitățile de îngrijire femeilor dintr-o altă clasă socială, origine etnică. 
Munca  subestimată  prestată  de  către  propriile  soții  este  transferată  pe  seama  femeilor 
migrante.

Deci, indiferent de statutul familiei sau tipul țării (de origine sau de destinație), mun-
ca de îngrijire:

•  continuă  să  nu  fie  apreciată  și  este  invizibilă,  nefiind  considerată  o  activitate 
economică,

•  este slab plătită sau neremunerată,
•  instituțiile publice nu o recunosc în calitate de responsabilitate socială, lăsând pe 

seama familiilor să găsească soluții potrivite pentru a o asigura,
•  este externalizată,
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•  este prestată, de regulă, de către femeile migrante.
Munca de îngrijire nu ajunge vizibilă nici dacă devine o activitate casnică plătită. In-

vizibilitatea, pur și simplu, capătă o altă formă. În prezent, femeia invizibilă care lucrează 
nu mai este soția care nu are acces la propriul său venit sau nu are dreptul de a se pensiona 
sau de a avea o vacanță, ci este o  lucrătoare casnică migrantă fără de contract și cu un 
statut migrator ilegal.

Odată ce rețelele globale de îngrijire facilitează mobilitatea forței de muncă feminine 
și le asigură un venit, se poate considera că ele (rețelele globale de îngrijire) contribuie la 
dezvoltare prin impactul remitențelor asupra bunăstării familiilor lor și a dezvoltării co-
munitare. Cu toate acestea, interpretarea economică a muncii de îngrijire limitează, într-
un fel, întregul tablou al impactului muncii de îngrijire asupra dezvoltării.

Din  punctul  de  vedere  al  respectării  drepturilor  omului,  îngrijirea  reprezintă  o 
condiție-cheie a dezvoltării umane, care este văzută ca o capacitate de a trăi o viață demnă. 
Din punct de vedere economic, îngrijirea este văzută ca un proces de satisfacere a nevoilor 
umane și de asigurare cu resurse necesare pentru ca oamenii să obțină noi capacități și 
libertăți. Îngrijirea reprezintă cea mai importantă nevoie a tuturor oamenilor fiind prestată 
zilnic pe întreg parcursul vieții. Pe lângă faptul că ea asigură nevoile materiale (curățenie, 
mâncare, asistență fizică) și nevoile emoționale  (realizare,  însoțire),  îngrijirea asigură și 
procesul de reproducere a forței de muncă pentru necesitățile pieței muncii din țările de 
origine și a celor de destinație. Astfel, îngrijirea influențează în mod direct posibilitățile 
de dezvoltare.

În pofida importanței sale, îngrijirea continuă să fie invizibilă în dezbaterile publice, 
agendele politice,  în  societate  în general.  În mare parte, acest  lucru este condiționat de 
faptul că îngrijirea a fost livrată în mod tradițional pe gratis de către femei în cadrul sferei 
private a familiei și, astfel, nu a fost considerată drept muncă.

Munca de îngrijire, ca și celelalte domenii ale vieții socioumane, este afectată de pro-
cesele de globalizare. Astfel, migrația duce  la  transformarea  formelor de  îngrijire, a  re-
surselor pentru asigurarea îngrijirii, a instituției familiei, a maternității și paternității, a 
imaginii unei „îngrijiri bune”. În acest context, capacitatea femeilor migrante de a face față 
tuturor grijilor cotidiene în cele două colțuri ale rețelelor de îngrijire, depinde de ceea ce 
se întâmplă în țările de destinație: procesele din familiile angajatoare afectează persoanele 
pe care acestea le angajează; poate avea loc reîntregirea familiei în țara de destinație sau în 
țara de origine; politicile privind munca, migrația și cele sociale duc la creșterea sectorului 
de îngrijire, condiționând oportunități mai bune de muncă pentru femeile migrante. De 
aici cererea pentru serviciile de îngrijire trebuie privită dintr-o perspectiva transnațională.

În  țările de origine,  fenomenul de  feminizare  a migrației  și de  formare  a  rețelelor 
de îngrijire prezintă câteva provocări, inclusiv redistribuirea și reajustarea permanentă a 
muncii de  îngrijire  în  familie; maternitatea  transnațională  și  impactul migrației asupra 
copiilor care rămân în țara de origine; exportul posibil al crizei de îngrijire.

După migrarea femeii, în gospodărie munca de îngrijire pe care obișnuia să o facă 
femeia  este  delegată  membrilor  familiei  rămași.  De  obicei,  o  altă  femeie  (mamă,  soră, 
fiica mai mare)  își asumă această responsabilitate,  fapt ce  le  ia din timpul necesar altor 
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activități, precum educația, dezvoltarea personală sau munca remunerată. Astfel sporește 
dependența lor de remitențe. Uneori, familia poate recurge la angajarea unui lucrător cas-
nic care adesea este un alt migrant dintr-o  regiune rurală  sau din  țara vecină. Această 
soluție  favorizează extinderea și complicarea rețelelor de  îngrijire,  în  timp ce guvernele 
continuă să ignore responsabilitatea lor de a face față nevoilor de îngrijire a cetățenilor săi.

O altă provocare pentru gospodăriile cu mame care au migrat peste hotare constă în 
inventarea unor noi forme de prestare a serviciilor de îngrijire în pofida unei distanțe fizice 
mari, fenomen denumit maternitate transnațională169. Chiar dacă mamele emigrante nu 
sunt implicate în munca fizică de îngrijire a propriilor copiilor, aceasta nu înseamnă că ele 
își abandonează copiii. Din contra, adesea ele caută noi modalități de îngrijire în pofida 
distanței: comunică prin telefon sau prin intermediul internetului, gestionează gospodăria 
de la distanță, îi susțin emoțional pe membrii familiei rămași în țara de origine, îi vizitea-
ză și trimit remitențe.

O problemă destul de actuală legată de migrația femeilor este și impactul migrației 
asupra copiilor rămași în țările de origine. Se constată că anume copiii din țările sărace 
sunt  cei  care  plătesc  cel  mai  mare  preț  pentru  transferul  muncii  de  îngrijire  în  cadrul 
rețelelor de îngrijire. Separarea părinților de copii reprezintă un cost emoțional destul de 
mare al migrației feminine pe care îl suportă atât copiii, cât și mamele.

Impactul  migrației  feminine  asupra  familiilor  din  țările  de  origine  este  completat 
și de efectele globale ale migrației  femeilor asupra societății. Se are  în vedere „exportul 
crizei în sectorul îngrijirii” din țările de destinație în cele de origine. Cu toate acestea, în 
lipsa unor studii aprofundate în domeniu, nu se poate afirma cu siguranță dacă migrația 
femeilor provoacă o criză similară în țările de origine. Totodată, se știe că țările de origine 
se confruntă cu aceleași probleme ce țin de organizarea socială a îngrijirii ca și țările de 
destinație: dificultăți zilnice de reconciliere a muncii remunerate cu cea neremunerată a 
femeilor implicate în sectorul îngrijirii, calitatea proastă sau insuficientă a serviciilor de 
îngrijire disponibile și acoperirea mică a nevoilor de îngrijire, în general.

Rețelele globale de îngrijire provoacă anumite probleme și țărilor de destinație. Este 
incontestabil  faptul  că  femeile  migrante  contribuie  fundamental,  deoarece  acoperă  cel 
puțin o parte din deficitul de îngrijire  în țările de destinație survenit în urma crizei  în 
sectorul respectiv. Procurarea serviciilor de îngrijire contribuie la creșterea calității vieții 
pentru femeile din familiile din țările de destinație, oferindu-le timp liber pentru dezvol-
tarea profesională. Cu toate acestea, procurarea serviciilor de îngrijire poate determină noi 
provocări sociale, cum ar fi „dualizarea socială” (inegalitatea) și lipsa durabilității.

„Dualizarea socială”, se referă la inegalitățile în creștere între familiile care pot să-și 
permită să procure serviciile de îngrijire și cele care nu au o asemenea posibilitate. Delega-
rea responsabilității îngrijirii exclusiv sectorului privat duce la situația că nu toate familiile 
vor putea avea acces la servicii de îngrijire, ceea ce contravine respectării dreptului la în-
grijire și asigurării unei dezvoltări umane.

În al doilea rând, rețelele globale de îngrijire nu reprezintă o soluție durabilă și echi-
tabilă.  Rețelele  de  îngrijire  continuă  să  genereze  inegalități  dintre  femei.  Apare  o  nouă 
169  Salazar Parrenas Rhacel. Children of Global Migration:  transnational  families and gendered woes. Stanford, CA: Stanford 

University Press, 2005.
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divizare a muncii de îngrijire – nu doar în bază de sex, dar și în baza de alte criterii gene-
ratoare de inegalitate, cum ar fi clasa socială, etnia și statutul migrațional etc. Astfel, for-
marea rețelelor de îngrijire nici nu contribuie la progresul societății spre o distribuire mai 
echitabilă a responsabilităților de îngrijire, nici nu ridică valoarea socială atribuită acestei 
munci. Rețelele de îngrijire pot fi o soluție provizorie, dar nesustenabilă pentru depășirea 
crizei din sectorul îngrijirii.

Femeile migrante  se confruntă cu unele probleme și  în  țara de destinație,  ca  lipsa 
reglementărilor  legale  și  discriminarea  în  procesul  prestării  muncii  de  îngrijire  și,  re-
spectiv, încălcarea drepturilor lor în calitate de lucrători. În țările de destinație familiile 
migranților trebuie să facă faţă unor provocări majore privind posibilitatea de a oferi în-
grijire și nu primesc o susținere adecvată din partea instituțiilor publice. Nu sunt respec-
tate nici drepturile lor la îngrijire, ceea ce constituie o problemă de ordinul întâi pentru 
țările de destinație.

În pofida importanței lor pentru dezvoltarea umană, serviciile de îngrijire nu sunt in-
cluse în agenda politicilor de dezvoltare. Ceea ce se datorează diviziunii sexuale a muncii 
existente, munca de îngrijire fiind definită aici drept o „problemă a femeilor” care poate 
fi rezolvată în mod privat. Totuși, criza din sectorul îngrijirii nu poate fi soluționată de 
către gospodării sau de către „mâna invizibilă” a pieței prin dezvoltare economică. Sha-
hra Razavi afirmă că îngrijirea este un set de resurse materiale, timp, aptitudini și politici. 
Acest set necesită anumite condiții pentru a fi realizat, inclusiv infrastructură, tehnologie 
și disponibilitatea muncii remunerate cu scopul de a obține bunurile necesare pentru a 
oferi îngrijire (mâncare, bani de transport etc.) Pentru a crea aceste condiții, trebuie impli-
cate societățile într-o dezbatere publică de amploare privind organizarea socială a îngri-
jirii ca parte a modelelor de dezvoltare la nivel local, național și global170. Femeile, care pe 
parcursul istoriei au prestat astfel de servicii, ar trebui să se facă auzite în această dezba-
tere, în special cele care participă în rețelele globale de îngrijire, atât în țara de destinație, 
cât și în cea de origine.

În  final,  se  poate  conchide  că  oferirea  îngrijirii  este  un  pilon-cheie  al  dezvoltării, 
deoarece  asigură  condițiile  necesare  pentru  a  înregistra  progrese  în  sănătate,  educație, 
protecție, dezvoltare economică etc. Îngrijirea trebuie să fie subiectul central al dezbaterii 
privind relația dintre migrație și dezvoltare, având în vedere că cererea pentru serviciile 
de îngrijire în țările de destinație și provocările care apar în țările de origine în cadrul re-
producerii sociale sunt factorii-cheie ai migrației femeilor. În asemenea condiții, migrația 
femeilor  poate  rezolva  problemele  sistemului  de  îngrijire  din  țările  de  destinație  și  din 
țările de origine doar parțial și doar pentru o perioadă de scurtă durată. În acest context, 
o soluționare mai complexă a problemei în cauză ar fi transformarea sistemului inechita-
bil al rețelelor globale de îngrijire prin promovarea dialogului�și�cooperarea între diverși 
actori și sectoare interesați în problemele îngrijirii. Acestea includ: guvernele, ONG-urile, 
bisericile și agențiile de prestare a serviciilor sociale, organizațiile la nivel local, uni-
unile forței de muncă  (asociații  și  uniuni  ale  lucrătorilor  casnici)  rețelele societății ci-

170  Shahra Razavi UNRISD. „Economia politică și socială a îngrijirii”, conferinţă de presă UNRISD / CN24 / 09/2, septembrie 
2009. Geneva, Elveţia.
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vile, universitățile și institutele de cercetare care lucrează asupra problemelor legate de 
migrație, gender, îngrijire și/sau dezvoltare.

4. politiCi privind abilitarea și proteCția 
drepturilor femeilor migrante

Abordarea  dezvoltării  umane  este  strâns  legată  de  drepturile  omului,  prin  faptul 
că dezvoltarea este privită ca dreptul cuprinzător de a se bucura în totalitate de toate 
drepturile omului.  Această  abordare  a  fost  adoptată  de  către  toate  agențiile  Națiunilor 
Unite, la fel ca și de majoritatea organizațiilor internaționale de dezvoltare. Cu toate aces-
tea,  în practică, se pune mai mult accent pe dezvoltarea economică decât pe extinderea 
libertăților și a capacităților popoarelor.

Subliniindu-se aproape exclusiv efectele remitențelor în ceea ce privește îmbunătățirea 
bunăstării familiilor în țările de origine, se ignoră faptul că aceasta poate fi, adesea, un 
rezultat al negării drepturilor migranților în tarile de origine, de tranzit și de destinație. 
În țările de origine, negarea dreptului la dezvoltare se manifestă și prin negarea dreptului 
la educație,  la sănătate sau la protecție socială, analizându-se modul cum sunt cheltuite 
remitențele în situația în care aceste servicii sunt privatizate. Femeile migrante aflate în 
țări de tranzit se confruntă cu diverse lezări ale drepturilor omului. De exemplu, femeile 
însoțite de traficanți pot fi abandonate în timpul călătoriei, dacă aceștia se confruntă cu 
probleme în țările de tranzit sau la sosirea în țara de destinație. Femeile migrante sunt, de 
asemenea, vulnerabile în fața violenței fizice și sexuale. Nici în țările de destinație, femeile 
migrante nu au posibilitate să se bucure pe deplin de drepturile lor. Lipsa reglementării ce-
lui mai solicitat domeniu de activitate a femeilor migrante – munca de îngrijire favoriează 
încălcarea drepturilor lor de muncă. Și accesul la serviciile medicale, în mod special la cele 
ce țin de sănătatea sexuală și reproductivă, este blocat sau limitat.

În ultimele decenii, politicile migraționiste din țările de destinație au devenit mult 
mai  restrictive,  în  special,  ca  urmare  a  atacurilor  teroriste  de  la  începutul  anilor  2000. 
Drept rezultat,  în promovarea politicilor migraționiste  țările de destinație  se confruntă 
cu sarcina complexă de a echilibra doi factori: interesele pieței libere și controlul de fron-
tieră/securitatea națională. Astfel, în situația în care pe piață există o cerere crescândă 
pentru forța de muncă ieftină și nedocumentată, iar politicile migraționiste întețesc și mai 
mult  controlul de  frontieră  și  expulzarea migranților nedocumentați,  are  loc o creștere 
masivă a migrației ilegale de care au profitat mai multe sectoare ale economiilor statelor 
de destinație, care au ajuns să se bazeze pe disponibilitatea forței de muncă ieftine și „fle-
xibile”, ușor exploatabile și lipsite de protecție legală.

În  pofida  unei  cereri  mari  pentru  un  asemenea  tip  de  forță  de  muncă,  politici-
le  migraționiste  continuă  să  urmărească  un  model  de  „intrare selectivă”.  Acest  model 
se  caracterizează  prin  excluderea  sau  expulzarea  unor  categorii  de  migranți  „nedoriți” 
(de regulă, lucrători slab calificați), admiterea sau recrutarea activă a unor alte categorii 
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de  migranți  (conform  cotelor  sau  calificării  profesionale)  și  impunerea  unor  restricții 
mai mari  în ceea ce privește migrația  familiei,  reîntregirea  familiei  și acordarea de azil 
refugiaților.

Sistemul creează o ierarhie, fapt care afectează drepturile unor categorii de migranți. 
În vârful piramidei se află profesioniști înalt calificați în cercetare, în administrarea aface-
rilor, tehnologii informaționale, recrutați activ, care se bucură de multe privilegii. Al doilea 
grup, care include mai mult femei, este compus din profesioniști recrutați pentru a lucra în 
special în sectorul îngrijirii și în domeniul asistenței medicale. Acești migranți nu se bu-
cură de aceleași privilegii ca și reprezentanții primului grup, în ceea ce privește durata de 
ședere, însoțirea sau reîntregirea familiei, nici de dreptul de a opta pentru cetățenie. Gru-
pul inferior al piramidei, și cel mai numeros, este compus din migranți nedocumentați, 
care sunt cei mai vulnerabili în ce privește protecția drepturilor omului.

Această stratificare este destul de defavorabilă femeilor, din cauza segregării de gen 
de pe piețele muncii, a diferenței nivelelor de calificare și a rolurilor de gen în țările de 
origine și de destinație. În ciuda feminizării migrației, țările de destinație tind să atribuie 
cote pentru recrutare în sectoarele dominate de bărbați. Drept rezultat, multe țări au mai 
multe  femei  migrante  nedocumentate  decât  bărbați.  În  lipsa  altor  opțiuni,  multe  femei 
recurg la singurul mod de a accede în țară pe care îl au la dispoziție în urma reîntregirii 
familiei fără permis de muncă.

Muncile casnică și de  îngrijire plătite sunt exemple ale segregării de gen pe piețele 
muncii care duc la diviziunea sexuală a muncii la nivel internațional. Iar creșterea accele-
rată a cererii față de serviciile de îngrijire, orientează majoritatea femeilor migrante spre 
acest sector, indiferent dacă au o pregătire profesională în alte domenii.

Majoritatea femeilor migrante care activează în sectorul de îngrijire nu au un permis 
de muncă. Caracterul informal al muncii casnice face din ea o opțiune de angajare relativ 
mai simplu de accesat. Totodată, din toți  lucrătorii casnici, anume cei care activează în 
mod ilegal sunt mai vulnerabili față exploatare.

Muncile casnică și cea de îngrijire sunt desfășurate în cadrul gospodăriilor private ale 
angajatorilor, care le face practic invizibile în societate, inclusiv pentru factorii de decizie, 
iar de aici abuzurile și practicile defectuoase sunt mai puțin vizibile și mai puțin documen-
tate comparativ cu abuzurile împotriva persoanelor care lucrează în alte domenii. Invizi-
bilitatea este un obstacol și în stabilirea relațiilor cu alți lucrători casnici, în participarea la 
rețelele sociale ale migranților și revendicarea drepturilor lor.

Cu toate că unele femei cu un nivel înalt de instruire se angajează în domeniul în-
grijirii din cauza lipsei unor alte opțiuni, majoritatea lucrătorilor casnici au un nivel de 
educație scăzut,  fapt ce-i  face mai vulnerabili. Ei se confruntă cu un nivel mai  înalt de 
sărăcie, au mai puține cunoștințe privind legislația, mecanismele de protecție și serviciile 
sociale din țara de destinație, la care teoretic au acces. Prin urmare, este mai puțin pro-
babil ca ei să-și revendice drepturile sau să declare abuzurile din partea angajatorilor la 
organizațiile sociale și comunitare care ajută migranții.

Nivelul mic al remunerării îi determină pe mulți lucrători domestici să nu abando-
neze locul de muncă, chiar și în caz de abuzuri sau exploatare. Nivelul mic al veniturilor 
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gospodăriilor din țările de origine îi determină să continue să facă regulat remitențe, pen-
tru a întreține familia. Totodată, o schimbare a locului de muncă ar putea presupune o 
perioadă de șomaj, pe care multe dintre femei nu și-o pot permite.

O altă vulnerabilitate este legată de frica de deportare. Ea îi determină pe migranții 
ilegali să nu denunțe încălcările de legislație a muncii, acolo unde inspectorii muncii nu 
ajung.

Multe cazuri de încălcare a drepturilor lucrătorilor casnici sunt determinate de faptul 
că munca este prestată în cadrul gospodăriei�private, pe când mecanismele de inspectare 
a condițiilor de muncă  sunt preconizate pentru  întreprinderi mari,  care  se asociază cu 
munca bărbaților.

Numărul mare de femei în munca casnică sau în cea de îngrijire la domiciliu pune la 
încercare diviziunea dintre sfera publică și cea privată, precum și relația dintre sectorul 
privat și cel de stat în ceea ce privește administrarea îngrijirii. Un număr de state, printre 
care Marea Britanie și Franța, acordă subvenții gospodăriilor care angajează îngrijitori, în 
special pentru persoanele cu dezabilități sau în etate. Această măsură ar putea fi privită ca 
un progres în responsabilitatea socială și colectivă asupra asistenței sociale, întrucât oferă 
gospodăriilor să angajeze ajutor din afară sau/și să plătească femei care în trecut prestaseră 
această muncă gratuit. Acest gen de măsuri se poate dovedi a fi însă o sabie cu două tăișuri: 
consolidează ideea că îngrijirea la domiciliu este muncă de femeie, legitimează salariul mic 
și rezolvă problema nevoilor de îngrijire prin intermediul exploatării muncii prost plătite 
a unei femei (fie că această femeie este un angajat din afara gospodăriei, fie că este plătită 
una care anterior îngrijise gratuit dependenții gospodăriei).

5. instrumente internaționale de reglementare a migrației feminine

Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor 
muncitorilor migranți și a membrilor familiilor acestora (ICRMW)

Principalul  instrument  internațional  care  garantează  dreptul  persoanelor  migran-
te  este  Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranți și a membrilor familiilor acestora (ICRMW) care a fost aprobată de Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite în 1990. Principala carență a ICRMW este numărul mic de 
state care au ratificat-o: până la 12 martie 2012 doar 34 de state membre erau semnatare și 
doar 45 – participante la convenție, în marea lor majoritate țări de origine ale migranților.

Convenția în cauză nu inventează drepturi noi, mai degrabă compilează principiile 
generale ale drepturilor omului garantate de cele 6 instrumente internaționale fundamen-
tale171 și  le aplică nemijlocit cu referință  la migranți și  familiile  lor. Un aspect-cheie, cel 

171  Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Pac-
tul  internațional cu privire  la drepturile civile și politice, Convenția  internațională privind eliminarea  tuturor  formelor de 
discriminare rasială, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, Convenția cu privire  la 
drepturile copilului.



180 | Migrație și dezvoltare: aspecte socioeconomice

care face statele de destinație să manifeste reticență în ce privește ratificarea ICRMW, este 
recunoașterea  drepturilor  migranților  fără  forme  legale  de  rezidență.  Convenția  impli-
că acest lucru stipulând că principiul fundamental al egalității legale trebuie recunoscut 
oricui, indiferent de statutul migrantului. Asta nu înseamnă că migranții nereglementați 
se bucură de aceleași drepturi ca cei care dispun de actele necesare și permis de ședere în 
țările de destinație, nici nu presupune că statele sunt obligate să le reglementeze situația. 
Singurul lucru pe care îl garantează sunt drepturile de bază, valabile indiferent de statutul 
migrantului.

În  privința  femeilor  migrante,  Convenția  este  singurul  instrument  care  utilizează 
un limbaj nonsexist, specificând explicit că fiecare dintre drepturi se aplică în mod egal 
pentru femei și bărbați. Cu toate acestea, ICRMW�nu�ia�în�considerare�nevoile�specifice�
de�gen�ale�femeilor, cum ar fi recunoașterea vulnerabilității lor sporite în fața diverselor 
forme de violență sexuală și nu prevede protecție specială pentru lucrătorii casnici sau se-
xuali. Această lacună este compensată prin aplicarea unor alte instrumente, ca de exemplu 
Recomandarea CEDAW nr. 26.

Recomandarea Generală nr. 26 a CEDAW

Spre deosebire de ICRMW, Convenția Asupra Eliminării tuturor Formelor de Dis-
criminare față de Femei (CEDAW) reprezintă una din cele mai�ratificate�convenții�de�pe�
glob (187 de state membre), întrecută doar de Declarația Drepturilor Copilului. În baza 
acestei convenții, au fost lansate o serie de recomandări generale, având ca scop clarifica-
rea acelor aspecte ale drepturilor femeilor care au nevoie de o atenție deosebită. Printre 
aceste recomandări se regăsește și Recomandarea Generală nr. 26 (RG 26), dedicată lucră-
toarelor migrante și adoptată în cadrul celei de-a 42-a sesiuni a Comitetului CEDAW, din 
noiembrie 2008.172

RG 26 recunoaște importanța feminizării crescânde a migrației și identifică trei�cate-
gorii�de�lucrătoare�imigrante care necesită protecție: 1) lucrătoare migrante care migrează 
de sine stătător; 2) lucrătoare migrante care se reunesc cu soți sau alți membri ai familiei, 
de asemenea, lucrători; și/sau 3) lucrătoare migrante fără forme legale care ar putea cădea 
sub incidența vreuneia din categoriile sus-menționate. Recomandarea încurajează statele 
să elaboreze legi și politici menite să protejeze drepturile femeior lucrătoare și migrante.

În termeni de vulnerabilitate�specifică�a�femeilor�migrante�față�de�cea�a�bărbaților�
migranți, Comitetul CEDAW admite că: „Poziția femeilor migrante este diferită de cea a 
bărbaților migranți în termeni de canale legale de migrare, sectoare în care se pot angaja, 
forme de abuz pe care le suportă și consecințe ale acestora� Pentru a înțelege modurile speci-
fice în care femeile sunt afectate, migrarea femeilor trebuie privită prin prisma inegalității de 
gen, a rolurilor tradiționale feminine, a pieței muncii divizate în funcție de gen, a prevalenței 
universale a violenței bazate pe diferența de gen, a feminizării globale a sărăciei și migrației 
forței de muncă� Integrarea unei perspective de gen este, așadar, crucială pentru o analiză 
a situației femeilor migrante și pentru dezvoltarea unor politici capabile să contracareze 
discriminarea, exploatarea și abuzul� (Paragraful 5)
172  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf
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Recomandarea Generală nr. 26 este un instrument de importanță majoră nu doar da-
torită răspândirii sale geografice, ci și datorită spectrului larg de valori pe care le emite. RG 
26 admite că în țările de origine femeilor poate să le lipsească „informația necesară despre 
migrație, fapt care poate conduce la o creștere a vulnerabilității crescută în relația cu anga-
jatorii” (Paragraful 10) sau că la întoarcerea în țară pot fi etichetate cu stigmatele asociate 
migrării femeilor sau discriminării bazate pe gen (Paragraful 11). RG 26 admite, de ase-
menea, că, în timpul tranzitului, pe lângă alte riscuri, femeile migrante sunt deosebit de 
vulnerabile în fața agresiunilor sexuale și fizice și a abandonului din partea însoțitorului 
(Paragraful  12).  Femeile  migrante  pot  fi  supuse  unor  diverse  forme  de  discriminare  în 
țările de destinație.

RG 26 pune accentul și pe măsurile�care�trebuie�luate�la�nivel�de�state – de origi-
ne, tranzit sau destinație – pentru a asigura respectarea drepturilor lucrătoarelor migran-
te. Recomandările pentru țările de origine includ, spre exemplu, servicii juridice pentru 
potențialii migranți, proceduri de supraveghere a agențiilor de recrutare, asistență pentru 
femeile care s-au întors sau intenționează să o facă. Pentru țările de tranzit RG 26 reco-
mandă monitorizarea și supravegherea de către poliția de frontieră și a responsabililor de 
imigrație în cea ce privește sensibilitatea față de gen și practicile nondiscriminatorii faţă de 
femeile migrante (Paragraful 25 a).

Recomandările pentru țările de destinație includ printre altele: anularea interdicțiilor 
sau a restricțiilor discriminatorii cu privire la migrație; protecție legală asigurată lucrătoa-
relor migrante, incluzând libertatea de mișcare și asociere; scheme nondiscriminatorii de 
reîntregire a familiei; sisteme de monitorizare a agenților de recrutare și a angajatorilor; 
politici de protecție, integrare și aderență socială destinate lucrătoarelor migrante fără for-
me legale (Paragraful 26).

Convenția 189 OIM cu privire la munca decentă prestată de lucrătorii casnici

În martie 2008, în urma unei campanii internaționale, Organizația Internațională a 
Muncii (OIM) a făcut pasul istoric de a introduce chestiunea muncii decente pentru lucră-
torii casnici în agenda Conferinței Internaționale a Muncii din 2010. În continuare OIM, 
în parteneriat cu sindicate și organizații din  întreaga  lume, a depus eforturi  în vederea 
elaborării unor standarde internaționale capabile să îmbunătățească cadrul legal de nor-
mare a muncii casnice. Campania s-a soldat cu aprobarea Convenției cu privire la munca 
decentă prestată de lucrătorii casnici în cadrul celei de-a suta Conferințe Internaționale a 
Muncii a OIM, ținută în luna iunie a anului 2011.173

Instrumentul urmărește garantarea muncitorilor casnici dreptul la salariu echitabil, 
securitate socială, tratament egal, dreptul de a se organiza și a negocia colectiv și dreptul 
la o viață demnă. Convenția va constitui un important instrument pe care statele semna-
tare să-l poată utiliza pentru a-și alinia legislațiile naționale la standardele internaționale 
de protecție a lucrătorilor casnici, incluzând lucrătorii casnici migranți. Existența acestei 
convenții  conferă  un  plus  de  greutate  eforturilor  depuse  de  sindicate  și  organizații  ale 

173  http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C189
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societății civile pentru organizarea lucrătorilor casnici și reglementarea condițiilor de lu-
cru.174 Tabelul 1 prezintă un sumar al drepturilor prevăzute de Convenție.

tabelul 7.1. sumarul Convenției ilo 189

Articol Tematică
1,2 Definiții, domeniu de aplicare, clauze de flexibilitate
3,4 Drepturile omului, principiile și drepturi fundamentale la locul de muncă (libertatea 

de asociere și dreptul la negociere colectivă, nondiscriminare, interzicerea muncii 
forțate și a muncii copiilor)

5 Protecție împotriva abuzurilor, hărțuirii și violenței
6 Termene și condiții de muncă, condiții decente de muncă și de trai
7 Informații privind termenele și condițiile de muncă, contracte scrise acolo unde este 

posibil
8 Protecția lucrătorilor migranți casnici
9 Drepturi lucrătorilor casnici care au reședința în gospodăria angajatorului docu-

mentele de identitate și de călătorie, confidențialitate
10 Orele de lucru, compensarea orelor suplimentare, perioadele de repaus zilnic și săp-

tămânal, concediul anual plătit etc.
11 Acoperirea salariului minim
12 Protecția salariului, limitarea plăților în natură

13–14 Securitatea și sănătatea muncii, securitate socială
15 Protecție împotriva practicilor abuzive ale agențiilor de ocupare a forței de muncă
16 Accesul la instanțe de judecată și mecanisme de soluționare a litigiilor
17 Accesul la mecanismele de reclamații și mijloacele de asigurare a conformității cu 

legislația națională
18 Implementarea Convenției

Convenția  nr.  189  este  însoțită  de  Recomandarea Lucrătorilor Casnici nr. 201, 
care  stabilește  niște  măsuri  mult  mai  specifice  pentru  a  asigura  respectarea  prevederi-
lor Convenției. În plus, ea detaliază măsurile pe care Statele Membre ar trebui să le ia în 
considerare, pentru a garanta drepturile de muncă ale femeilor migrante. De exemplu, se 
sugerează „încheierea unor acorduri bilaterale, regionale sau multilaterale pentru a oferi, 
lucrătorilor casnici migranți care fac obiectul acestor acorduri, egalitatea de tratament în 
ceea ce privește securitatea socială, precum și accesul la și conservarea sau portabilitatea 
beneficiilor de securitate socială”.

Recomandarea 201  îi  îndeamnă să  informeze  lucrătorii cu privire  la drepturile  lor 
înainte de plecare și să creeze fonduri de asistență juridică, servicii sociale și servicii con-
sulare specializate.

174  Pentru mai multe informații: http://www.ilo.org/actrav/areas/WCMS_DOC_ATR_ARE_DOM_EN/lang--en/index.htm.
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tabelul 7.2. sumarul recomandării lucrătorilor Casnici nr. 201

Articol Tematică
2 Libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă

3,4 Nondiscriminarea, testarea medicală
5 Identificarea și interzicerea muncilor casnice periculoase pentru fete/copii; protecție 

pentru lucrătorii casnici adolescenți
6 Informații privind termenele și condițiile de angajare, modelul contractului de 

muncă pentru munca casnică
8–13 Orele de lucru, inclusiv suplimentare, perioadele de așteptare, munca de noapte, 

perioadele de odihnă, concediu anual plătit
14–15 Limitele privind plățile în natură, protecția salariului

17 Cazare și hrană
18 Încetarea contractului de muncă pentru lucrătorii casnici care locuiesc în casa 

angajatorului
19–20 Securitatea și sănătatea muncii, securitate socială
21–23 Protecții suplimentare pentru personalul casnic migrant, agențiile private de ocu-

pare a forței de muncă
25 Dezvoltarea continuă a competențelor și a calificărilor, inclusiv alfabetizarea.

Nevoile de echilibrare a vieții profesionale, dreptul de a reconcilia munca și 
responsabilitățile familiale.
Colectarea datelor necesare pentru a sprijini eficiența elaborării politicilor în ceea 
ce privește munca casnică

26 Cooperarea Internațională

aCtivități praCtiCe

Întrebări de autoverificare

1.  Ce înțelegeți prin procesul de feminizare a migrației? Menționați aspecte ale globaliză-
rii care duc la migrația femeilor.

2.  Se observă oare vreo tendință de feminizare a migrației în Republica Moldova? Dacă 
da, ce factori au determinat migrarea femeilor?

3.  În ce mod migrația poate contribui la abilitarea femeilor migrante? Ce factori ar putea 
limita abilitarea lor? Exemplificați cu cazuri pe care le cunoașteți.

4.  Ce reprezintă rețelele globale de îngrijire? Ce factori au dus la apariția rețelelor globale 
de îngrijire? Ce probleme actuale scot în evidență rețelele globale de îngrijire?

5.  În ce constă rolul bărbaților în cadrul rețelelor globale de îngrijire? Cu ce dificultăți 
se confruntă  femeile migrante  în  furnizarea  serviciilor de  îngrijire pentru propriile 
familii?
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6.  În ce constă dreptul la îngrijire în condițiile contemporane?
7.  Care este relația dintre serviciile publice și rețelele globale de îngrijire?
8.  Ce reprezintă familia transnațională? Care sunt avantajele și dezavantajele modelului 

de familie transnațională?

Test

1�� La�ce�se�referă�termenul�„feminizare�a�migrației”?
a)  În prezent, migrează mai multe femei decât bărbați.
b)  Mai multe femei migrează în mod autonom, în calitate de furnizori economici.
c)  În unele coridoare de migrație a crescut procentul de femei care migrează.

2�� Care�sunt�cele�două�meserii�cel�mai�des�efectuate�de�către�femeile�migrante�în�țările�
de�destinație?
a)  Servicii sexuale,
b)  Munca de menaj,
c)  Angajare în industria hotelieră sau turism,
d)  Îngrijirea persoanelor dependente (copii, persoane cu handicap etc.),
e)  Lucrători industriali sau agricoli.

3�� Migrația�femeii�duce�la�dezintegrarea�familiei�și�la�creștere�delincvenței�juvenile�în�
țările�de�origine�
a)  Fals
b)  Adevărat

4�� Migrația�femeilor�…
a)  Consolidează rolurile de gen,
b)  Modifică relațiile de gen,
c)  Modifică relațiile de gen, consolidând în același timp rolurile de gen.

5�� Femeile�migrează�din�cauza�…
a)  Necesității economice,
b)  Discriminării de gen pe piața forței de muncă,
c)  Violenței bazate pe gen,
d)  Căutării altor opțiuni de relații,
e)  Căutării unor oportunități educaționale mai bune.

Răspunsuri: 1: b, c; 2: b, d; 3: a; 4:c; 5: a, b, c, d, e.

Studiu de caz: Rețelele globale de îngrijire

La vârsta de 25 de ani Maria locuia în satul ei natal. După ce s-a căsătorit, a născut o 
fiică și s-a mutat cu soțul în casa socrilor. Au rămas să locuiască în aceeași casă și atunci 
când soțul ei a migrat în Rusia. Ea se ocupa,  în principal, de gospodărie și de creșterea 
copilului. Soacra o îndruma, iar ocazional împărțeau mâncarea și se ajutau reciproc. Cu 
toate acestea, banii transferați de către soțul ei nu erau suficienți pentru a acoperi cheltu-
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ielile, astfel încât Maria a luat decizia de a migra, pentru a lucra alături de soț, lăsându-și 
fiica în grija soacrei.

Soțul Mariei este de profesie inginer, dar nici diplomele, nici formarea nu l-au ajutat 
să-și găsească un loc de muncă stabil cu venituri suficiente pentru a trăi în localitatea sa 
natală,  ceea ce  l-a determinat  să migreze. Multe persoane din  sat au plecat  în Rusia  să 
lucreze legal. După o perioadă, soțul Mariei a trimis după ea, profitând de politica de reîn-
tregire a familiei. După reunire, Maria a mai născut o fetiţă care are acum șase ani.

Maria nu a putut obține un loc de muncă legal. Și-a găsit un serviciu neoficial, ocu-
pându-se de îngrijirea copiilor. În apartamentul pe care îl împarte cu cumnatul său, fratele 
și, uneori, cu alte persoane venite recent are grijă de patru copii în timpul zilei.

Maria poate lucra, pentru că fiica ei care s-a născut în Rusia cu 6 ani în urmă merge 
la o grădiniță cu un program de zi prelungit. Cu toate acestea, ea se plânge de problemele 
practice legate de program și se află într-o fugă continuă între îngrijirea ilegală a copiilor 
și instituția preșcolară unde o duce pe fiica sa.

Soacra spune că ar fi fericită să o primească și pe cealaltă nepoată, dacă Maria decide 
să o trimită, și că nici nu ar observa o povară suplimentară, având în vedere că, în prezent, 
îngrijește de cealaltă fiică a Mariei și de trei nepoți de la alți copii care au migrat. În plus, 
crede că ar fi mai bine pentru nepoata ei născută în Rusia să se reunească cu sora și ceilalți 
veri, în loc să se joace la laptop toată ziua într-un centru de îngrijire zilnică din Moscova. 
În același timp, deși nu recunoaște faţă de Maria, Dina (soacra) obosește să acorde atenție 
nepoților, deoarece nu vede o altă opțiune.

Maria  și  soțul ei  sunt determinați  să economisească  toți banii pe care  îi pot pune 
de-o parte pentru a se întoarce să locuiască acasă. În acest timp, ei s-au confruntat cu mai 
multe obstacole: soțul Mariei nu a putut să-și certifice diplomele pentru a-și practica pro-
fesia în Rusia; Mari activează în sectorul ilegal, salariul este mic și orele de muncă ilegală 
lungi, din cauză că nu are acces la un permis de muncă; costul ridicat al vieții în Rusia; are 
dificultăți în reconcilierea activității pe care o îndeplinește cu obligațiile pe care le are în 
familie, astfel pierzând mai multe oportunități de angajare. Așa că, atunci când vor merge 
într-o vizită în Moldova vara viitoare, au de gând să o roage pe Dina să aibă grijă și de 
cealaltă nepoată.

Subiecte de discuție:
•  Cu ce dificultăți se confruntă Maria pentru a satisface necesitățile de îngrijire?
•  Ce actori sunt implicați în furnizarea îngrijirii în acest studiu de caz, atât în țara 

de origine, cât și în cea de destinație? Cine lipsește din acest lanț de furnizare a 
îngrijirii?

•  Care sunt unele puncte potențiale de intervenție ce ar putea atenua povara feme-
ilor din acest studiu de caz?
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soCială a migranților
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2�� Provocări�legate�de�autoizolarea�și�excluziunea�socială�a�migranților
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Cuvinte-cheie: integrarea socială a migranților, rețele de migranți, capital social, diaspo-
ră, multiculturalism, asimilare, interculturalism, aculturație, maturitate a migrației, reîntoarce-
re pentru inovare, reîntoarcere din conservatorism, reîntoarcere din eșec, reîntoarcere în scop de 
pensionare�

1. relațiile dintre migranți și populația autohtonă

În condițiile contemporane fenomenul migrației de muncă devine, așa cum am mai 
arătat, un factor extrem de important în menținerea și dezvoltarea potențialului economic 
și de producție din țările de destinație. Deficitul forței de muncă, cauzat de procesele de 
îmbătrânire  din  țările  de  destinație,  diferențele  enorme  dintre  nivelul  de  dezvoltare  al 
țărilor de origine și al celor de destinație fac ca țările de destinație să devină din ce în ce 
mai atractive pentru migranți, iar numărul migranților să crească vertiginos.

Pe lângă efectele pozitive ale migrației expuse în capitolele anterioare, creșterea nu-
mărului de migranți generează și o serie de riscuri sociale și provocări  legate,  în speci-
al, de relațiile acestora cu populația autohtonă. Multiplele probleme cu care se confruntă 
migranții în procesul de integrare în noul context social (necunoașterea limbii și a culturii 
din țările de destinație, a modului de apelare la autorități în caz de necesitate, a metodelor 
de căutare a unui loc de muncă / a locuinței sau, pur și simplu, a unor reguli elementare 
de conduită în noua societate) generează diverse disensiuni, acte discriminatorii, cazuri 
de încălcare a drepturilor omului, iar uneori chiar și conflicte care pot afecta securitatea 
personală a populației. În acest context, mărirea numărului de migranți poate deveni o 
provocare serioasă pentru țările de destinație în situația în care nu se întreprind măsuri 
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concrete axate pe integrarea și adaptarea lor la noul mediu social, precum și transformarea 
lor în cetățeni loiali care respectă legea și ordinea publică din țările de destinație.

În  țările  de  destinație,  printre  reprezentanții  populației  autohtone  deseori  este  ve-
hiculată insistent ideea că o creștere necontrolată a numărului de migranți ar destabiliza 
ordinea socială formată în societate de mai mulți ani, pe atât de comodă pentru membrii 
societății,  pe  cât de  fragilă.  Apar dispoziții  xenofobe  și de  intoleranță  față de cei „stră-
ini”. Astfel, atitudinea  față de migranți este determinată,  în mare măsură, de specificul 
societății  și de calitatea relațiilor sociale existente. Or,  în situația  în care societatea este 
afectată de probleme de ordin social și economic care au determinat deteriorarea încrede-
rii față de instituțiile publice, precum și între membrii societății, când starea de anxietate 
este extrem de pronunțată, iar oamenii au încredere doar în cei mai apropiați – în familie, 
rude sau prieteni, intoleranța față de „străini” nu este decât o reacție firească.

De  regulă,  confruntările  dintre  migranți  și  populația  autohtonă  au  loc  în  cadrul 
unor dispute de ordin sociocultural. Populația autohtonă consideră că aceștia nu respectă 
tradițiile, cultura și normele de conduită din țările de destinație, din cauza că majoritatea 
migranților fie nu le cunosc, fie le ignoră.

Din contra, în realitate o mare parte, în special cei care își leagă viitorul de țara de 
destinație, sunt interesați ca procesul de integrare socială în țara de destinație să aibă loc 
cât mai repede și au grijă ca atitudinea populației autohtone să devină binevoitoare față de 
ei. Este vorba, în special, despre migranții care au venit în țara de destinație să investească 
în capitalul lor uman și să-și facă o carieră profesională. Pentru aceștia este important ca 
integrarea să decurgă reușit și rapid, mai ales în ce privește integrarea pe piața muncii și 
rezolvarea problemei locative.

Practicile de adaptare și integrare a migranților diferă esențial de la o țară la alta, pre-
cum și de cele prescrise în diverse acte normative. Trebuie menționat că liberalizarea poli-
ticilor migrationiste din diverse țări de destinație din ultimii ani a adus rezultate vizibile. 
Funcționarea necorespunzătoare a instituțiilor abilitate în acest domeniu îi determină însă 
pe migranți să recurgă la ajutorul acordat de către diverși intermediari informali, care, pen-
tru o anumită recompensă, facilitează procesul de obținere a documentelor necesare, găsirea 
unui loc de muncă sau a unei locuințe. De regulă, structurile de intermediari sunt formate și 
ele din migranți care au venit mai devreme în țara de destinație și s-au integrat deja în viața 
țărilor de destinație. Aceste „servicii de integrare” prestate de către conaționali migranților 
nou-sosiți s-au transformat, în prezent, într-o „piață clandestină” imensă cu o cifră de afa-
ceri de miliarde de dolari SUA, care completează economia subterană a țărilor de destinație.

Și practicile discriminatorii față de lucrătorii migranți de pe piețele muncii și imobi-
liară au căpătat o răspândire extrem de mare. Pe piața muncii discriminarea se manifestă 
prin  limitarea  accesului  migranților  de  o  anumită  etnie  la  locurile  de  muncă  atractive 
care pot asigura un salariu mai mare sau prin încălcarea drepturilor omului în procesul 
de angajare, salarizare sau promovare în cariera profesională. Este destul de răspândită și 
discriminarea pe piața locuințelor, în situația în care migranților de o anumită etnie li se 
refuză închirierea spațiului locativ într-un anumit cartier.

Toate acestea provoacă izolarea migranților și excluziunea lor socială.
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2. provoCări legate de autoizolarea și 
exCluziunea soCială a migranților

Dificultățile cu care se confruntă migranții în procesul de integrare socială în țările 
de destinație determină autoizolarea și excluziunea socială, care poate genera efecte socia-
le extrem de negative. Izolarea migranților de altă etnie reprezintă o consecință a expansi-
unii spiritului de naționalism, bazată pe autoidentificarea primordial etnică a populației în 
detrimentul celei civile în țările de destinație. Pe de o parte, acest fapt constituie un impe-
diment serios în constituirea și funcționarea societății civile, în democratizarea societății, 
în cultivarea toleranței între membrii societății. Pe de altă parte, segmentarea societății pe 
criterii etnice subminează echilibrul social din societate, iar practicile discriminatorii în 
domeniul ocupării, iar uneori și utilizarea forțată a muncii migraților de o anumită etnie, 
pot duce la degradarea normelor și valorilor umane din societate.

Izolarea  migranților  de  altă  etnie,  formarea  enclavelor de migranți  în  țările  de 
destinație, inclusiv a celor teritoriale, devine o problemă care amenință securitatea socio-
economică și politică la nivel  local (de exemplu, cartierele  locuite de cubanezi  în orașul 
Miami sau Chinatown-urile din diverse orașe ale lumii reprezintă un focar serios de ex-
tindere a criminalității).

Excluziunea  socială  a  migranților  provoacă  răspândirea  cazurilor  de  discriminare 
pe bază de etnie cu impact negativ direct și asupra funcționării principalelor instituții ale 
statului (prestarea serviciilor publice, serviciul militar, justiția, familia, educația etc.). Din 
acest considerent, lupta împotriva practicilor discriminatorii și combaterea excluziunii so-
ciale a migranților devine o problemă importantă de securitate națională care depășește 
politica migraționistă și politica de integrare socială a migranților.

Politica de integrare socială a migranților orientată spre depășirea fenomenului autoi-
zolării și a excluziunii sociale se poate confrunta și cu anumite constrângeri, printre care:

• Specificul relațiilor sociale din țara de destinație,  lipsa  unor  tradiții  în  relațiile 
cu  persoanele  „străine”.  De  exemplu,  caracterul  închis  al  societății  din  Uniu-
nea Sovietică moștenit de populația fostelor republici unionale, inclusiv de către 
populația din Republica Moldova, poate fi un impediment important în procesul 
de integrare socială a migranților în țările respective;

• Percepția eronată a populației privind omnipotența structurilor administrative, a 
mecanismelor  și  instrumentelor  utilizate  de  către  stat  în  procesul  de  integrare 
socială a migranților;

• Predominarea argumentelor politice și administrative asupra celor economice  în 
promovarea politicilor migraționiste;

• Interpretarea eronată a „interesului de stat”,  politizarea  excesivă  a  societății  și 
gândirea economică slab dezvoltată a factorilor de decizie. Prevalarea deciziilor 
de ordin conjunctural în detrimentul celor de ordin strategic sau pe termen lung;
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• Instituții publice slabe, societate civilă nefuncțională, spiritul civic al populației 
slab dezvoltat;

• Lipsa unor tradiții de dialog social175.

3. abordări din perspeCtiva rețelelor de migranți

În  situația  în  care  procesul  de  integrare  socială  a  migranților  decurge  destul  de 
anevoios,  numărul  migranților  crește,  iar  instituțiile  abilitate  se  confruntă  cu  anumite 
dificultăți, migranții recurg la alte metode de diminuare a costurilor sociale ale migrației, 
de depășire a izolării și a excluziunii sociale. Una din metodele eficiente reprezintă așa-
numitele rețele de migranți. Se pare că acestea au apărut odată cu intensificarea proceselor 
migrației de muncă. Totuși creșterea interesului pentru rețelele de migranți începe în anii 
’60–70, în dezbaterea legată de efectele migrației rural–urban la nivel individual, împotri-
va perspectivei indivizilor atomizați și rupți din mediul de origine. Atunci au fost efectua-
te mai multe cercetări asupra rețelelor de rudenie, ale celor bazate pe originea comunitară 
comună care integrează migranții în noul mediu, menținându-i în conexiune funcțională 
cu cel vechi176. În migrația internațională, interesul pentru rețelele de migranți se impune 
în ultimul sfert al secolului trecut, odată cu manifestarea și conștientizarea la nivelul cer-
cetării științifice a modificărilor fenomenului migrației la scară globală.

Majoritatea încercărilor de interpretare a rețelelor de migranți sunt, evident, din per-
spective diferite, făcând dificilă delimitarea unei direcții distincte. În 1992, Gurak și Caces 
identificau, într-o trecere în revistă a literaturii, nu mai puțin de 12 abordări ale rețelelor 
în migrația internațională177.

Rețelele de migranți, ca perspectivă teoretică, constituie tocmai integrarea elemente-
lor disparate într-o construcție unitară, bazată pe centralitatea rețelelor în explicație și pe 
evidențierea caracterului dinamic și cumulativ al migrației. Imaginea propusă este una a 
spațiilor interconectate: spațiul de origine (cel mai adesea considerat în forma comunității) 
și spațiul de destinație (privilegiat abordat în forma comunității de imigranți, eventual a 
comunității etnice de imigranți). Relațiile sociale și simbolice stabilesc legături, oferindu-
le  potențialilor  migranți  acces  la  informații,  sprijin  în  găsirea  aranjamentelor  sigure  și 
ieftine de depășire a interdicțiilor de intrare în spațiul țării de destinație, sprijin în găsi-
rea unui loc de muncă și a unei locuințe și eventual mijloace de trai pentru perioada de 
după sosire, suport emoțional și social178. Rețelele de migranți ajunse la maturitate spo-
resc  accesibilitatea  migrației  ca  strategie,  diminuând  selectivitatea fenomenului.  Orice 
eveniment  de  migrație,  prin  includerea  unui  nou  individ  în  rețea,  crește  probabilitatea 

175  Воробьевa  О.  Д.,  Топилина  А.  В.  (coord.).  Миграция  населения:  теория  и  политика.  Москва:  Издательство 
«Экономическое образование», 2012.

176  Gurak Douglas T. și Caces Fe. Migration networks and the shaping of migration systems. In: Kritz M., Lim L. și Zlotnik H. 
(coord.). International migration systems – a global approach, Oxford: Clarendon Press, 1992.

177  Gurak Douglas T. și Caces Fe. Migration networks and the shaping of migration systems. In: Kritz M., Lim, L. și Zlotnik H. 
(coord.). International migration systems – a global approach, Oxford: Clarendon Press, 1992.

178  Espinnosa Kristin, Massey Douglas. Undocumented migration and the quality and quantity of social capital. In: Pries L. (co-
ord.). Migration and Transnaţional Social Spaces, Londra: Ashgate Publishing Company, 1999.
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de apariție  în viitor a unui eveniment asemănător,  lărgind cercul celor care au acces  la 
resursele rețelei și multiplicându-le în același timp. Perspectiva este, așadar, una dinami-
că, procesul ajungând la un moment în care se dezvoltă independent de factorii care l-au 
declanșat, autosusținându-se.

Preocuparea pentru rețelele de migranți tinde să evolueze, pe de o parte, spre speci-
alizarea unor direcții de analiză (cum este cazul abordării instituționaliste), iar pe de altă 
parte, către o încercare de sistematizare în abordări mai generale (cazul teoriei capitalului 
social).

Orientarea  teoretică  a  abordărilor  instituționaliste  este  încă  în  faza  sa  de  început. 
Mai degrabă rezultatul unei încercări de sistematizare a cadrului conceptual în domeniul 
migrației decât o teorie impusă prin ea însăși. Categoria instituțiilor migrației este extrem 
de eterogenă, incluzând: a) agenți179, care, speculând oportunitățile economice oferite de 
diferența dintre numărul mare de indivizi doritori să emigreze și restricțiile de intrare/
muncă/ședere/legalizare a situației din cele mai multe dintre țările dezvoltate,  înlesnesc 
intrarea, transportul, găsirea unui loc de muncă sau a unei locuințe și facilitează obținerea 
actelor  în  țara  de  destinație;  b)  organizații  voluntare,  care  asigură  imigranților  sprijin, 
militând pentru drepturile acestora sau furnizându-le ajutor material,  juridic etc.  Ideea 
centrală  a  abordării  este  că  dezvoltarea  laturii  instituționale  a  unui  flux,  combinată  cu 
existența rețelelor de migranți, conferă independență procesului în raport cu mediul unde 
se desfășoară, constituind elementele fundamentale pe care se bazează caracteristica sa de 
autosusținere.

Pentru prima oară în 1987, într-o analiză a migrației mexicane în SUA, Douglas Mas-
sey și colegii săi vorbesc despre rețelele de migranți în termeni de capital social180 și deschid 
o nouă linie teoretică, prin plasarea rețelelor în cadrul conceptual mai larg al teoriei capi-
talului social din sociologie. Legăturile obișnuite de prietenie și de rudenie le oferă puține 
avantaje per se persoanelor care încearcă să migreze internațional. Odată ce cineva dintr-o 
rețea personală a migrat, aceste legături se transformă într-o resursă care poate fi utiliza-
tă pentru a obține acces la angajare în străinătate și tot ceea ce această angajare aduce181. 
Perspectiva se plasează în tradiția de accentuare a efectelor pozitive ale capitalului social, 
într-o tendință de „exagerare a valorilor altruiste, cu neglijarea situațiilor de exploatare 
socioeconomică”182. Se poate afirma că  teoria capitalului social  abordează o  temă veche 
(cea a rețelelor) într-o interpretare nouă, beneficiile sale anticipate reprezentând însă, mai 
degrabă, o sarcină pentru viitor.

179  Poate fi vorba de  indivizi, firme,  instituții  ale  statului  care  intervin  în migrație,  indiferent de caracterul  legal  sau  ilegal  al 
activității lor.

180  „Contactele personale cu prieteni, rude și paisanos le oferă migranţilor acces la slujbe, locuințe și asistență financiară în Statele 
Unite. Pe măsură ce rețeaua conexiunilor interpersonale este extinsă și elaborată, acest capital social este tot mai disponibil 
viitorilor migranţi peste tot în comunitatea de origine, reducând progresiv costurile financiare și fizice ale migraţiei în SUA” 
(Massey Douglas, Alarcon Rafael, Durand Jorge și Gonzalez Humberto. Retum to Aztlan: The social process of internaţional 
migration from Western Mexico, Berkley și Los Angeles : University of California Press, 1987. p. 170).

181  Massey, Douglas. Why does immigration occur? A theoretical synthesis. In: Hirschman C., Kasinitz P., De Wind J. (coord.), 
The handbook of internaţional migration : the American experience. New York: Russell Sage Foundation, 1999, p. 44.

182  Pessar Patricia. The role of gender, households, and social networks in the migration process : A review and appraisal. In: Hir-
schman C., Kasinitz P. și De Wind J. (coord.). The Handbook of International Migration: The American Experience, New York: 
Russell Sage Foundation, 1999, p. 61.
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4. rolul diasporei în integrarea soCială a migranților

Pe lângă rețelele de migranți, un rol destul de important în procesul de integrare so-
cială a migranților îl au și asociațiile de diaspora.

În  traducere  din  greacă  termenul  diasporă  înseamnă  dispersie,  adică  aflarea  unei 
părți a populației în afară, peste hotarele țării de origine.

Diaspora a existat din cele mai vechi timpuri. Primele au apărut încă în secolul IV 
î.e.n., când a avut loc strămutarea forțată a evreilor din Palestina în Babilon de către regele 
babilonean Nabucodonosor al II-lea. Cele mai vechi diaspore sunt considerate a fi diaspora 
evreiască (peste 2000 de ani) și cea armenească (1600 de ani).

Definiție 8.1. Ce reprezintă diaspora?
Diaspora reprezintă grupuri de minorități etnice care au migrat, locuiesc și ac-

tivează în țări de destinație, dar care mențin legături puternice de ordin sentimental 
și material cu țările lor de origine183� Diaspora se caracterizează prin următoarele ele-
mente: cetățenia, durata de reședință, drepturile, sentimentul identității, apartenenței la 
comunitate, existența unor dimensiuni colective și individuale�

Diaspora poate fi constituită din populația țării de origine care locuiește permanent 
în țara de destinație și migranții de muncă care se află în afara țării de origine temporar, 
persoane care dețin cetățenie dublă, diaspora etnică și cetățenii țării de destinație sau gru-
purile din generația a doua.

Comunitățile etnice de peste hotare  sunt un  fenomen ce caracterizează devenirea, 
cristalizarea,  consolidarea diasporei  cu calitățile  și parametrii necesari184. Comunitățile 
etnice peste hotare se delimitează, în primul rând, printr-un proces propriu de autoorga-
nizare și mai puțin prin consolidarea relațiilor cu țara de destinație, cu structurile de stat 
sau cu societatea civilă.

Cele mai importante funcții ale diasporei sunt:
• Funcția economică  –  se  referă,  în  primul  rând,  la  transferurile  migranților  în 

țara de origine,  la  implicarea  lor  în dezvoltarea și promovarea anumitor  tipuri 
specifice ale producției naționale (meșteșuguri populare și artizanat). Prin rea-
lizarea acestei funcții se vizează un dublu avantaj: cel de obținere a veniturilor 
și cel de promovare a valorilor culturale proprii și de îmbogățire a culturii altor 
naționalități.

• Funcția politică  –  se  realizează  prin  aplicarea  unor  presiuni  (lobby)  pentru  a 
obține mai multe drepturi, garanții pentru o dezvoltare mai eficace sau pentru 
a  influența  situația  politică  din  țara  de  origine.  Unele  diaspore  pot  apărea  pe 
arena politică în calitate de grup de opoziție față de regimul existent în țara de 
origine utilizând diferite mijloace, de la publicarea ziarelor până la organizarea 

183  Glosarul în materie de migrație și azil, Rețeaua Europeană de Migrație 2.0 http://www.emn.europa.eu.
184  Schwartz R. Explorarea legăturii între comunitățile moldovenești peste hotare (CMH) și Moldova, inclusiv posibilitate de vot 

în afara țării. Chișinău, OIM, 2007.
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manifestațiilor publice. Diaspora poate influența, într-o oarecare măsură, și po-
litica externă a statului în care își are reședința, prin promovarea de către țara de 
origine a intereselor ei.

• Funcția culturală – se referă la dezvoltarea și promovarea valorilor spirituale ale 
poporului său; cultivarea tradițiilor și obiceiurilor naționale; menținerea legătu-
rilor culturale cu  țara de origine; păstrarea  limbii naționale. Realizarea acestei 
funcții are drept rezultat păstrarea identității naționale a migranților în țările de 
destinație, iar nerealizarea favorizează asimilarea cu populația autohtonă a țării 
de destinație.

Diaspora poate contribui la atragerea capitalului și a investițiilor pentru țara de origi-
ne, precum și la facilitarea exporturilor. Aceasta se obține prin mediatizarea expozițiilor, 
meselor rotunde organizate de diasporă, prin participarea lor în cadrul emisiunilor TV, 
radio și promovarea unei imagini pozitive despre patria lor istorică.

Cu toate că diaspora din Republica Moldova se află doar  la  început de constituire 
totuși anumite trăsături și tradiții ea deja și-a format, printre care:

• Concentrarea demografică și geografică a cetățenilor Republicii Moldova peste 
hotare. Comunitățile de migranți moldoveni sunt concentrate, de regulă, în ast-
fel de țări ca Federația Rusă (60%), Italia (20%), Portugalia (5%), Turcia, Ucraina, 
Spania, România, Grecia, Israel, Franța etc. Se observă o tendință de concentrare 
a migranților în orașele mari.

• Caracteristicile socioculturale ale comunităților moldovenești de peste hotare. 
Majoritatea migranților moldoveni au un nivel de instruire și de calificare destul 
de înalt. Un factor important în procesul de integrare a migranților moldoveni în 
societățile-gazdă este cunoașterea limbii țărilor de destinație, acceptarea culturii 
și  tradițiilor  populației  băștinașe,  experiența  bilingvismului  a  reprezentanților 
grupurilor etnice din Republica Moldova. Reîntregirea familiilor devine tot mai 
frecventă, iar deseori aceasta este stimulată de politicile migraționiste ale țărilor 
de destinație.185.

• Relația permanentă și emoțională cu Republica Moldova este stabilă și reală, și 
se realizează prin legătura cu familia din țara de origine, prin colete și transferuri 
bănești, prin convorbirile telefonice etc. La baza formării diasporei stau anume 
relațiile emoționale, existența relațiilor permanente a cetățenilor naturalizați în 
țările de destinație originari din Republica Moldova cu migranții sezonieri sau 
ilegali.

• Inițiativele individuale și colective întreprinse de către asociațiile de diaspora 
se manifestă prin acordarea de ajutor în soluționarea diverselor probleme socia-
le,  juridice a concetățenilor lor, prin distribuirea de informații utilizând pagini 
web, prin  inițiative culturale,  creare de  fonduri, de centre  și  comunități  cultu-
rale. Deseori aceste acţiuni sunt susținute de către autoritățile publice din țările 
de destinație, prin alegerea  în cadrul consiliilor municipale și  locale a  lucrăto-
rilor migranți care posedă permis de muncă, se bucură de  încredere și cunosc 

185  Schwartz R. Explorarea legăturii între comunitățile moldovenești peste hotare (CMH) și Moldova, inclusiv posibilitate de vot 
în afara țării. Chișinău: OIM, 2007.
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problemele concetățenilor lor și a colegilor de muncă (moldoveni consilieri sunt 
în Italia, Portugalia, Spania).

• Biserica. În țările de destinație se construiesc biserici creștine ortodoxe în care 
preoții moldoveni oficiază slujbele în două limbi (rusă și română), facilitând co-
municarea spirituală a credincioșilor migranți.

Totodată, diaspora din Republica Moldova dispune și de o serie de verigi slabe, prin-
tre care:

• Statutul ilegal al multor migranți de muncă împiedică formarea comunităților 
moldovenești din considerentul lipsei de protecție juridică și socială a migranților.

• Tendința slabă de autoorganizare condiționată de interesele și motivele diferite 
ale cetățenilor migranți cu statut permanent, ale cetățenilor țării de destinație și 
ale moldovenilor migranți cu statut legal sau ilegal de muncitor sezonier.

• Percepția diferită a identității moldovenești în rândul migranților. În conștiința 
de masă a cetățenilor moldoveni, a celor aflați în țară și a celor din străinătate, 
se află în conflict identitatea sovietică și postsovietică, identitatea politică și cea 
etnică, identitatea moldovenească și cea română. Acestea împiedică, într-un fel, 
procesul de autodeterminare a diasporei moldovenești.

• Rolul modest al misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare în promovarea 
intereselor migranților nu contribuie la consolidarea asociațiilor de diaspora. Di-
verse studii arată că aceste structuri sunt insuficient de transparente și deschise, 
iar comunitățile de moldoveni sunt slab informate despre situația din Republica 
Moldova.

În  prezent,  diaspora  din  Republica  Moldova  este  formată  din  următoarele  părți 
componente:

• „diaspora istorică” – este reprezentată de comunități etnice ale moldovenilor, care 
tradițional locuiesc peste hotarele țării, dar sunt legaţi de aceasta prin moștenirea 
spiritual-istorică; precum și reprezentanții diferitor grupuri etnice (evrei, nemți 
etc.), care au locuit mai demult pe teritoriul Republicii Moldova.

• „diaspora postsovietică” – comunitățile moldovenești de peste hotare formate în 
urma colapsului URSS și a proceselor migratorii din perioada postsovietică. Oda-
tă cu apariția frontierelor între fostele republici sovietice, originarii din Moldova 
s-au  pomenit  cetățeni  ai  noilor  state  independente,  constituind  un  număr  im-
punător de persoane: în Ucraina – 258 mii de persoane, în Federația Rusă – mai 
mult de 200 mii de persoane, în Kazahstan – 19,5 mii de persoane, în Bielorusia – 
5 mii de persoane, în Lituania – aproximativ 6 mii de persoane, în Kârgâzstan – 
1,5 mii de persoane,  în Letonia – 1,5 mii de persoane,  în Estonia – 1,2 mii de 
persoane. Diaspora moldovenească postsovietică include nu doar moldovenii et-
nici, dar și reprezentanții altor etnii din Moldova, care s-au stabilit în Germania, 
Israel, SUA, Canada drept urmare a proceselor social-politice de la sfârșitul sec. 
XX – începutul sec. XXI, care simt rădăcinile, comunitatea tradițiilor spiritual-
culturale și se identifică ca parte a Moldovei.
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•  comunitățile  moldovenești  de  peste  hotare  formate  în  contextul  migrației  de 
muncă  și  care nu-și pun drept  scop  inițial  strămutarea pentru  trai permanent 
peste hotare. Acest proces este mai pronunţat în Italia, Grecia, Spania.

Activitatea asociațiilor de diaspora din Republica Moldova sunt reglementate de o 
serie de acte normative, printre care:

•  Decretul Președintelui Republicii Moldova „Privind susținerea persoanelor ori-
ginare din Moldova, domiciliate peste hotare, și colaborarea cu acestea” (2000);

•  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1322 din 29.12.2000 „Cu privire la 
unele măsuri de susținere a persoanelor originare din Republica Moldova, domi-
ciliate peste hotare”;

•  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 228 din 24.02.2005 „Cu privire la 
Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova, domici-
liate peste hotare”;

•  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 511 din 01.06.2005 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului Consiliului coordonator al persoanelor originare din 
Republica Moldova, domiciliate peste hotare”;

•  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea Programului 
de acțiuni pentru susținerea persoanelor originare din Republica Moldova, do-
miciliate peste hotare (diaspora moldovenească), pe anii 2006–2009, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 809 din 10 iulie 2006”;

•  Hotărârea  Guvernului  nr.  1521  din  29.12.2007  cu  privire  la  aprobarea  Regula-
mentului  privind  susținerea  financiară  a  activităților  de  păstrare  a  identității 
național-culturale  a  persoanelor  originare  din  Republica  Moldova  domiciliate 
peste hotare (diasporei moldovenești);

•  Strategia națională în domeniul migrației și azilului (2011–2020) aprobată de către 
Guvern la 8 septembrie 2011. În vederea asigurării mecanismului de implementa-
re a Strategiei, la 26.12.2011 a fost aprobat Planul de acțiuni pentru anii 2011–2015. 
Unul din obiectivele prioritare  (Obiectivul VI) ale Strategiei constă  în consoli-
darea legăturilor cu diaspora și promovarea „remitențelor sociale” – democrație, 
economie, cultură, relațiile de gen, organizare și practicile comunității, contribu-
ind la procesele de dezvoltare generală în țară.

•  Planul  de  acțiuni  privind  susținerea  național-culturală  și  socială  a  diasporei 
moldovenești pentru anii 2012–2014 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 137 
din 17 aprilie 2012.

În prezent, autoritățile publice din Republica Moldova acordă o atenție sporită con-
solidării relațiilor cu asociațiile de diaspora din țările de destinație. În anul 2012 în ca-
drul Cancelariei de Stat al Guvernului Republicii Moldova a fost creat Biroul�Relații�cu�
Diaspora care are drept scop facilitarea  integrării sociale a cetățenilor moldoveni aflați 
peste  hotare,  precum  și  asigurarea  condițiilor  necesare  pentru  reintegrarea  cetățenilor 
reîntorși în baștină. Biroul Relații cu Diaspora vine cu un suport organizațional și juridic 
în susținerea procesului de constituire și consolidare a diasporei din țările de destinație 
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în care se află majoritatea migranților moldoveni. O altă misiune a Biroului Relații cu Di-
aspora constă în promovarea imaginii Republicii Moldova la nivel internațional.

Biroul Relații cu Diaspora are menirea de a asigura respectarea drepturilor și intere-
selor comunităților de moldoveni de peste hotare, stabilind și dezvoltând relații de cola-
borare și parteneriat, pe de o parte, cu autoritățile din statele în care sunt comunități de 
moldoveni, iar pe de altă parte, cu organismele și instituțiile internaționale care activează 
în domeniul protecției drepturilor persoanelor ce aparțin minorităților naționale. Crearea 
Biroului Relații cu Diaspora a fost dictată și de doleanțele expuse de către migranții mol-
doveni în cadrul Congreselor anuale organizate de Guvernul Republicii Moldova, precum 
și de utilizarea experienței mai multor state europene în acest sens. Printre principalele 
măsuri aplicate de către Guvernul Republicii Moldova în scopul utilizării potențialului di-
asporei moldovenești stipulate în Programul de Activitate al Guvernului Republicii Mol-
dova 2011–2014 pot fi numite:

•  Intensificarea dialogului bilateral cu statele în care există comunități importante 
de cetățeni ai Republicii Moldova și semnarea acordurilor de protecție socială a 
acestora;

•  Elaborarea  unei  ample  politici  de  stat  pentru  susținerea  persoanelor  originare 
din Republica Moldova aflate peste hotare, inclusiv crearea cadrului instituțional 
necesar și elaborarea unui plan de acțiuni pentru susținerea acestora.

•  Asigurarea  portabilității  drepturilor  sociale  ale  lucrătorilor  migranți  prin  ne-
gocierea  și  încheierea  acordurilor  bilaterale  în  domeniul  securității  sociale  cu 
statele-gazdă;

•  Extinderea  oportunităților  legale  de  angajare  a  cetățenilor  Republicii  Moldova 
peste hotare prin încheierea acordurilor bilaterale în domeniul migrației de mun-
că cu statele de destinație;

•  Realizarea inițiativelor comune cu statele de destinație, preconizate pentru faci-
litarea reîntoarcerii  lucrătorilor migranți și reintegrării  lor pe piața muncii din 
Republica  Moldova,  inclusiv  în  cadrul  Parteneriatului  de  Mobilitate  Republica 
Moldova – Uniunea Europeană;

•  Promovarea reintegrării  lucrătorilor migranți  întorși de peste hotare prin con-
silierea și susținerea în recunoașterea calificărilor obținute și inițierea propriilor 
afaceri;

5. politiCa de integrare a migranților

În  general,  integrarea  socială  reprezintă  o  caracteristică  a  sistemului  social,  a 
societății  în  ansamblu  și  ține  de  intensitatea  relațiilor  stabilite  între  părțile  componen-
te (grupuri și persoane individuale). În ultimii ani, conceptul de coeziune socială a fost 
foarte des utilizat ca echivalent pentru  integrare socială. Conceptul de  integrare socială 
se aplică și pentru gestionarea relațiilor dintre populația autohtonă și cea migrantă prin 
intermediul politicilor de integrare socială a migranților.
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Integrarea nu este un rezultat finit, ci un proces care se referă la executarea consecuti-
vă, dinamică a politicilor orientate spre întreprinderea unor măsuri active pentru a le asi-
gura reprezentanților grupurilor minoritare (migranților) posibilitatea de a învăța limba 
noii societăți, tradițiile, cultura și valorile acesteia. Termenul este utilizat și pentru a defini 
politica de asigurare a incluziunii migranților pe piața muncii și în sistemul de protecție 
socială. Politica integrării, în funcție de țară, poate să comporte caracteristicile întregului 
spectru, de la multiculturalism până la asimilarea totală.

Multiculturalismul  poate  fi  definit  drept  fenomen  al  vieții  sociale  care  constă  în 
coexistența, în cadrul unei societăți, a mai multor culturi. Este vorba despre coexistența 
minorităților etnice, culturale și religioase, formând comunități ce diferă una de alta, pre-
cum și politica de stat care promovează toleranța dintre minorități.

Asimilarea  este  total  opusă  multiculturalismului.  În  procesul  asimilării,  persoana 
provenită din minoritatea migranților trebuie să se contopească integral cu cultura țării de 
destinație în sensul obținerii cetățeniei, cunoașterii limbii, atitudinii față de anturajul său 
și autoidentificării. Persoana se va considera, în primul rând, cetățean al țării de destinație 
și doar în al doilea rând va recunoaște originea sa etnică. Persoana asimilată completa-
mente nu mai dorește să se asocieze cu originea sa, decât în cazurile când vorbește despre 
istoria familiei sale. Însuși procesul de asimilare poate dura două sau chiar trei generații, 
iar  la sfârșitul  lui nu mai sunt vizibile diferențele dintre nou-veniți și copiii  lor, pe de o 
parte, și societatea-gazdă, pe de altă parte, poate doar în privința numelui și a înfățișării 
(culoarea pielii etc.). Din punctul de vedere al politicii de stat, asimilare înseamnă refuzul 
de a recunoaște existența minorităților și a diferențelor dintre ele. Această politică consi-
deră integrarea o responsabilitate exclusiv a migrantului.

Interculturalismul  este  un  termen  de  compromis  între  cele  două  abordări  pola-
re: asimilarea  și multiculturalismul. Presupune mai multă bunăvoință  față de respecta-
rea particularităților etnice, culturale și religioase ale minorităților și este orientată spre 
evidența și aplanarea unor situații de tratament inegal, dar stabilind totodată criterii clare, 
ce asigură executarea obligațiilor față de valorile, istoria și tradițiile țării de destinație.

De menționat că, în condițiile contemporane, în majoritatea țărilor de destinație po-
litica de integrare migranților nu este una de asimilare sau de segregare, or o asemenea 
interpretare a integrării nu este acceptată din punctul de vedere al valorilor social-umane 
predominante. Politica de integrare a migranților ține, mai degrabă, de socializarea lor.

Potrivit Comisiei Europene,  integrarea migranților urmează a fi  interpretată ca un 
proces bilateral, bazat pe drepturile generale și obligațiile corespunzătoare ale resortisantu-
lui din țara terță și ale țării-gazdă, care trebuie să asigure incluziunea deplină a imigran-
tului� Aceasta presupune, pe de o parte, angajamentul țării-gazdă de a asigura respectarea 
drepturilor formale ale imigrantului, astfel încât să poată participa în viața economică, 
socială, culturală și publică, iar pe de altă parte, angajamentul imigrantului de a respecta 
normele și valorile fundamentale ale societății în care trăiește și de a participa activ la pro-
cesul de integrare, fără a-și pierde propria identitate186.

186  Mircea Radu, Politica și practica privind integrarea imigranților și refugiaților în statele europene. În: Calitatea vieții, XVII, 
nr. 3–4, 2006, p 319–341.
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Politica de integrare a migranților reprezintă un important element al politicii co-
mune a Uniunii Europene privind migrația. Comisia Europeană afirmă că politicile soci-
ale care vizează integrarea imigranților în societatea europeană ar trebui să urmărească 
prioritar:

•  respectarea valorilor fundamentale ale unei societăți democratice;
•  dreptul imigranților de a-și păstra propria identitate;
•  acordarea  de  drepturi  și  obligații  corespunzătoare,  comparabile  cu  acelea  ale 

cetățenilor Uniunii;
•  participarea activă a imigranților în toate aspectele vieții comunității europene 

(economic, social, cultural, politic, civil), în aceleași condiții cu cetățenii Uniunii.

Definiție 8.2. Ce reprezintă integrarea socială a migranților?
Integrarea trebuie văzută ca un proces de participare activă a imigranților la toa-

te dimensiunile societății europene, proces privit din două direcții: atât din punctul de 
vedere al imigranților, cât și din cel al societății-gazdă� Aceasta implică, pe de o parte, 
responsabilitatea societății-gazdă de a asigura un cadru legal de drepturi și obligații care 
să ofere posibilitatea participării imigranților la viața economică, socială, culturală și 
civilă, iar pe de altă parte, din partea străinilor presupune respectarea normelor și valo-
rilor fundamentale ale societății europene și, totodată, participarea activă în procesul de 
integrare, fără însă a-și pierde propria identitate (principala diferență față de conceptul 
de asimilare)�

Principalele categorii de imigranți care ar trebui să beneficieze de programele de in-
tegrare sunt: imigranții economici; imigranții admiși prin procesul de reîntregire a fami-
liei; refugiații și persoanele care se bucură de protecție internațională.

În noiembrie 2004, Consiliul Uniunii Europene a adoptat un set de Principii de Bază, 
în  vederea  promovării  unei  viziuni  comune  europene  privind  integrarea  imigranților, 
principii care să reprezinte un punct de plecare în elaborarea viitoarelor politici în dome-
niul integrării:

1.  Integrarea  este  un  proces  dinamic  și  de  lungă  durată,  care  îi  privește  atât  pe 
imigranți cât și pe cetățenii statelor membre.

2.  Integrarea implică respectarea valorilor de bază și a legislației Uniunii Europene.
3.  Angajarea  pe  piața  forței  de  muncă  este  un  element-cheie  al  procesului  de  in-

tegrare și o modalitate de a face vizibilă contribuția imigranților la dezvoltarea 
societății-gazdă.

4.  Cunoștințele  de  bază  referitoare  la  societatea-gazdă:  limbă,  istorie,  organizare 
instituțională sunt indispensabile unei integrări de succes.

5.  Gradul de educație al imigranților și urmașilor lor afectează decisiv participarea 
activă a acestora în societate.

6.  Accesul imigranților la instituții, servicii și bunuri publice, în condiții egale cu 
naționalii  și  nondiscriminatorii,  reprezintă  o  premisă  indispensabilă  pentru  o 
bună integrare.
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7.  Interacțiunea frecventă între imigranți și cetățenii statelor membre este o condiție 
fundamentală a unei integrări de succes.

8.  Practicarea  diferitelor  culturi  și  religii  este  garantată  de  Carta  Drepturilor 
Fundamentale și  trebuie respectată, cu condiția ca acele practici  să nu  intre  în 
contradicție cu Drepturile Fundamentale ale Omului sau cu legislația națională.

9.  Participarea  imigranților  în  procesul  democratic  și  în  elaborarea  politicilor  și 
măsurilor în vederea facilitării integrării lor, în special la nivel local și regional, 
este un aspect de care trebuie să se țină cont.

10.  Societatea civilă are un rol decisiv în procesul de integrare al imigranților.
11.  Este necesară stabilirea de obiective clare,  indicatori  și mecanisme de evaluare 

a politicilor în domeniu și realizarea schimbului de informații și bunei practici 
între parteneri187.

Politicile de integrare socială trebuie să fie adaptate specificului populației migrante, 
dar și condițiilor locale, naționale și regionale și să fie privite dintr-o perspectivă globală, 
care să ia în calcul nu doar aspectele economice și sociale ale integrării, ci și pe cele referi-
toare la diversitatea culturală și religioasă, cetățenie, participare și drepturi politice.

Totodată,  politicile  de  integrare  a  migranților,  în  funcție  de  țara  de  destinație,  se 
pot  confrunta  și  cu  anumite  constrângeri  de  ordin  sociocultural  determinate  de  con-
textul  istoric,  de  tradițiile  existente,  de  stereotipurile  discriminatorii  existente  în  soci-
etate,  de  dispozițiile  xenofobe  sau  de  gradul  de  toleranță  față  de  persoanele  străine,  de 
relațiile  dintre  populație  cu  autoritățile  publice  etc.  Toate  acestea  sunt  văzute  drept  un 
„potențial de integrare” care trebuie luat în considerare în formularea și promovarea poli-
ticilor migraționiste și a celor de integrare a migranților în țările de destinație. Chiar dacă 
populația țărilor de destinație are o atitudine binevoitoare față de migranți, totuși există 
câte o categorie față de care populația autohtonă își manifestă intoleranța. De regulă, acest 
grup social este determinat fie de apartenența etnică (nu cetățenia) sau de religie. Astfel, 
populația  autohtonă poate fi  relativ  tolerantă  față de migranții de aceeași  rasă  sau  reli-
gie ori față de unele etnii apropiate comparativ cu alte grupuri de migranți (de exemplu, 
populația rusă este mai tolerantă față de moldoveni sau ucraineni și mai puțin tolerantă 
față de migranții din Asia Mijlocie sau din Caucazul de Nord).

6. Căi de integrare soCială a migranților

Există mai multe teorii referitoare la procesul de integrare al migranților. În literatu-
ra de specialitate se consideră că este utilă delimitarea a trei dimensiuni majore ale proce-
sului de integrare: dimensiunea socioeconomică, dimensiunea legală și politică, dimensi-
unea culturală. Orice politică care urmărește promovarea integrării migranților trebuie să 
țină cont de aceste trei dimensiuni. Modelele de integrare a migranților propuse de diverși 
autori încearcă să le cuprindă pe toate.

187  Mircea Radu. Politica și practica privind integrarea imigranților și refugiaților în statele europene. În: Calitatea vieții, XVII, 
nr. 3–4, 2006, p. 319–341.
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Astfel, Hollifield188 distinge trei modele ale politicilor vizând integrarea în Europa:
a) Modelul lucrătorului sezonier (în calitate de prototip este Germania). Procesul 

de migrație este determinat, în principal, de nevoile pieței forței de muncă, iar prezența 
migranților este temporară. În consecință, nu se impune ca o necesitate acordarea unui 
statut legal acestora și nici o reflectare asupra posibilității facilitării diversității culturale.

b) Modelul asimilaționist (în calitate de prototip este Franța). Migrația este văzu-
tă ca fiind permanentă, imigranții sunt bineveniți și primesc un statut legal, cu condiția 
asimilării modelelor de comportament ale culturii dominante. Migranții sunt consideraţi, 
în primul rând, persoane individuale, iar noțiunea de comunitate de migranți este străină 
acestui model.

c) Modelul minorităților etnice  (în  calitate  de  prototip  este  Marea  Britanie). 
Migrația este  interpretată ca permanentă, dar imigranții sunt definiți  în funcție de ori-
ginea  lor  etnică  și  culturală.  Ei  își  constituie  propriile  comunități,  diferite  de  cele  deja 
existente, dar marea provocare este de a face ca aceste comunități să trăiască în armonie, 
în cadrul unei societăți multiculturale.

Castles a dezvoltat o altă tipologie care încearcă să reconcilieze diferite dimensiuni:
a) Modelul excluderii pe baza diferențelor (Germania, statele din sudul Europei);
b) Modelul asimilaționist (Marea Britanie, Franța și Olanda);
c) Modelul pluralist (țările din afara Europei, țări clasice care încurajează imigrația).
H. Esser189 propune patru tipuri de bază de integrare:
a)� Aculturație  (numită  și  socializare):  proces  prin  care  o  persoană  dobândește 

cunoștințe, standarde culturale și competențe necesare pentru a interacționa cu succes în-
tr-o societate (de exemplu, numărul de migranți care nu se confruntă cu dificultăți în ceea 
ce privește limba vorbită; numărul de migranți care nu au putut să se angajeze, deoarece 
nu posedă/nu înțeleg limba societății-gazdă; numărul de migranți care au comunicat cu 
angajatorii direct în țara-gazdă în timp ce căutau de lucru, înainte de a pleca în străinătate 
etc.);

b)� Plasament: o persoană câștigă o poziție în societate, în sistemul de învățământ 
sau în cel economic,  în profesie sau în calitatea sa de cetățean. Plasamentul  implică, de 
asemenea, beneficierea de drepturi asociate cu anumite poziții, precum și posibilitatea de 
a stabili relații sociale și de a obține capital cultural, social și economic. Aculturația este 
o condiție prealabilă pentru plasament (de exemplu, numărul mediu de ani petrecuți de 
migranți în străinătate, cota de migranți care au un loc de muncă în străinătate, numărul 
de lucrători migranți care au avut beneficii sociale de bază în ultimul lor loc de muncă, 
numărul de migranți care au soți și copii în țara de origine);

c)� Interacțiune: formare a relațiilor și rețelelor de către indivizii care împărtășesc 
orientări reciproce. Acestea includ prietenii, relații romantice și căsătorii sau, mai gene-
ral, calitatea de membru în cadrul grupurilor sociale (de exemplu, numărul de migranți 
care au fost înșelați la locul lor de muncă, numărul de migranți drepturile cărora au fost 

188  Mircea Radu. Politica și practica privind integrarea imigranţilor și refugiaţilor în statele europene. În: Calitatea vieţii, XVII, 
nr. 3–4, 2006, p. 319–341.

189  Ganta V. Measuring the integration of labor migrants abroad: the case of Moldova. In: CARIM-East Research Report 2013/34, 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute. 2013. 21 p.
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încălcate la locul lor de muncă, numărul de migranți care au fost exploatați la locul lor de 
muncă);

d)� Identificare: autoidentificare  individuală cu un oarecare sistem social, când o 
persoană este considerată drept o parte a unei comunități. Identificarea are atât aspecte 
cognitive, cit și emoționale (de exemplu, numărul de migranți care s-au stabilit cu traiul 
în străinătate sau ar dori să facă acest lucru).

Actualmente, statele membre ale Uniunii Europene și-au confirmat angajamentul de 
a susține în continuare ideea fundamentală de integrare socială a migranților, ca factor 
al  dezvoltării  economice  și  al  coeziunii  sociale,  pentru  a  spori  și  mai  mult  contribuția 
migranților la creșterea economică și culturală. În ciuda diferențelor politice și ideologice 
dintre state, în toate țările politica de integrare a migranților urmărește facilitarea acce-
sului în condiții egale pe piața muncii, la locuințe, la educație, la serviciile de sănătate etc. 
Iar  eforturile de combatere a discriminării,  rasismului  și xenofobiei  sunt caracteristice, 
practic, tuturor statelor.

Orice politică de integrare a migranților este eficientă dacă are o contribuţie la reali-
zarea unor condiții. Integrarea presupune angajamentul țării de destinație de a-i primi pe 
migranți, respectându-le drepturile și cultura și informându-i cu privire la obligațiile care 
le revin. Totodată, și migranții trebuie să-și manifeste voință de a se integra și de a respecta 
normele și valorile societății în care trăiesc. Aceasta se manifestă prin:

• Dobândirea de cunoștințe lingvistice – formarea competențelor lingvistice este 
esențială pentru integrare. O bună cunoaștere a limbii duce la creșterea șanselor 
de angajare, la o mai mare independență și la participarea sporită a femeilor mi-
grante pe piața muncii.

• Participarea și mobilitatea pe piața muncii – integrarea cu succes a migrantului 
în noul sistem social depinde și de disponibilitatea unui loc de muncă, de posibi-
litatea de câștig a resurselor necesare pentru cazare și hrană, pentru întreținerea 
familiei sale acasă sau dacă aceasta se află alături, în țara-gazdă.

• Integrarea în sistemul educațional  –  în  majoritatea  țărilor  Uniunii  Europene 
numărul de elevi, copii ai lucrătorilor migranți, crește pe zi ce trece.

• Asigurarea unor condiții de viață mai bune – integrarea socială a imigranților 
depinde în mare măsură de accesul lor la serviciile sociale în țara de destinație. 
Acest fapt este perceput de lucrătorul migrant prin prisma diferenței dintre sala-
riul obținut de el în comparație cu salariul lucrătorului autohton, a accesului la 
serviciile de sănătate, precum și a posibilității reale de protejare a drepturilor sale 
în structurile de stat ale țării de destinație.

• Reintegrarea familiei – este cunoscut faptul că viața familială întregită constituie 
o condiție importantă pentru integrarea socială a migranților. Statele membre ale 
UE, în general, creează condiții favorabile pentru reîntregirea familiilor. Atitudi-
nea pozitivă din partea țărilor-gazdă față de reîntregirea familiilor este resimțită 
și de migranți.

• Ședere permanentă (de lungă durată) – un parametru  important al  integrării 
migrantului în societatea-gazdă îl constituie statutul său de ședere permanentă 
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(de  lungă durată).  În medie,  lucrătorul migrant din Republica Moldova se află 
peste hotare 1,9 ani, respectiv 2,8 ani – în statele membre ale Uniunii Europene, 
1,5 ani – în țările CSI și 2,1 ani – în alte țări190.

• Cetățenia – obținerea cetățeniei unui stat membru al Uniunii Europene îi per-
mite  lucrătorului  migrant  din  Republica  Moldova  să  se  integreze  mai  eficient 
în societatea-gazdă, să beneficieze de aceleași drepturi și libertăți ca și cetățenii 
acesteia.

• Nediscriminare – diverse studii arată că lucrătorii migranți din Republica Mol-
dova nu resimt în țările Uniunii Europene vreo discriminare din motive rasiale, 
etnice, politice sau religioase. Acest lucru se datorează politicilor de integrare și 
antidiscriminare  promovate  în  țările  Uniunii  Europene,  precum  și  faptului  că 
cetățenii moldoveni demonstrează o capacitate înaltă și dorință de a se adapta și 
de a se integra în societatea-gazdă, manifestă tendința de a respecta legile și nor-
mele de comportament, posedă limba etc.

• Participarea migranților la procesul democratic  –  participarea  migranților  la 
procesul democratic este importantă pentru integrarea socială a acestora, iar ob-
stacolele cu caracter legislativ și structural trebuie să fie depășite în cea mai mare 
măsură posibilă.

Și țările de origine trebuie să se implice în procesul de integrare socială a migranților 
în țările de destinație prin:

• pregătirea integrării cu mult înainte de plecarea migranților� Țările de origine ar 
putea să-i ajute pe migranți prin furnizarea înainte de plecare a informațiilor pri-
vind vizele și permisele de muncă necesare, oferindu-le o formare lingvistică sau 
profesională pentru consolidarea competențelor. Dar și să îmbunătățească meto-
dele de recunoaștere a calificărilor și a competențelor posedate de către migranți.

• Susținerea migranților atunci când aceștia se află în țările de destinație, acordându-
le sprijin prin intermediul ambasadelor și consulatelor� Sunt bine-venite contactele 
cu  comunitățile  din  diaspora.  Dificultățile  cu  care  se  confruntă  reprezentanții 
organizațiilor diasporei sunt determinate de gradul redus de participare a moldo-
venilor la diverse activități de formare a diasporei. Cu toate acestea, o bună parte 
din  asociații  reușesc  să  servească  drept  sursă  importantă  de  informare  pentru 
migranții  moldoveni,  să  promoveze  peste  hotare  Republica  Moldova,  tradițiile 
și  obiceiurile  acesteia,  să  mențină  relații  cu  serviciile  de  migrație  din  țările  de 
destinație, să coopereze cu diferiți actori sociali.

• Pregătirea întoarcerii temporare sau definitive a migranților care au acumulat 
experiență și cunoștințe� Anual, sunt puse în discuție programe ce vizează satisfa-
cerea nevoilor de pe piețele muncii din țările de destinație fără stabilirea perma-
nentă a migranților, soluționarea problemei de „exod al creierelor”, promovarea 
dezvoltării  în  țările  de  origine  printr-un  flux  constant  de  remitențe,  revenirea 
în patrie a forței de muncă calificate; crearea de noi întreprinderi și diminuarea 
migrației nereglementate.

190  Burdelnîi  Eugeniu.  Politici  migraționale  de  muncă  în  relațiile  republicii  Moldova  cu  uniunea  europeană.  Teză  de  doctor. 
Chișinău, 2016.
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7. Cadrul legal din republiCa moldova 
referitor la drepturile străinilor

În funcție de principiile și obiectivele expuse în politicile migraționiste și de integra-
re socială a migranților, fiecare țară dispune de un cadru legal propriu care contribuie la 
realizarea cu succes a prevederilor acestor politici. De un asemenea cadrul legal dispune și 
Republica Moldova, concretizat în următoarele legi:

•  Legea nr. 275 din 10.11.1994 „Cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini și 
al apatrizilor în Republica Moldova”;

•  Legea nr. 180 din10.07.2008 „Cu privire la migrația de muncă”;
•  Legea nr. 270-XVI din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova;
•  Legea nr. 1024 din 2.06.2000 „A cetățeniei Republicii Moldova”;
•  Legea nr. 273 din 9.11.1994 „Privind actele de identitate din sistemul național de 

pașapoarte”
•  Legea nr. 274 din 27.12.2011 „Cu privire la integrarea străinilor în Republica Mol-

dova” etc.
Legea „Cu privire la integrarea străinilor în Republica Moldova” asigură transpune-

rea parțială a Directivei Consiliului European nr. 83/2004/CE din 29 aprilie 2004 privind 
standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții 
țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele 
care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și la conținutul protecției acor-
date. Conform prevederilor  legii  în cauză,  integrarea reprezintă procesul de participare 
activă a străinilor care au obținut o formă de protecție sau un drept de ședere în Republica 
Moldova, la viața economică, socială și culturală a societății moldovenești, la care ei sunt 
împuterniciți să contribuie și să realizeze potențialul lor deplin în calitate de membri ai 
acestei societăți, pentru a-și realiza drepturile și obligațiile lor, fără discriminare sau exclu-
dere pentru propriul beneficiu și pentru beneficiul statului.

Legea data se aplică următoarelor categorii de străini:
•  străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie pentru reîntregirea familiei;
•  străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie în scop de muncă;
•  străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie pentru studii;
•  străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie pentru activități umanitare sau 

religioase;
•  străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă;
•  persoanele cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova;
•  străinii care au obținut una din următoarele forme de protecție în Republica Mol-

dova: statut de refugiat, protecție umanitară, azil politic.
Nu cad sub incidența legii menționate:
•  străinii  titulari  ai  dreptului  de  ședere  provizorie  pentru  tratament  medical  de 

lungă durată, balneo-sanatorial, de recuperare sau pentru alte activități ce nu pre-
supun acordarea dreptului de ședere permanentă în Republica Moldova;
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•  străinii care beneficiază de protecție temporară;
•  persoanele  care,  potrivit  legii,  au  dreptul  la  dobândirea  sau  redobândire  a 

cetățeniei Republicii Moldova;
•  alte categorii de persoane, pentru care este stabilit un regim juridic separat.
Legea prevede următoarele activități de integrare persoanelor străine menționate 

mai sus:
•  sesiuni  de  acomodare  socioculturală  (instruiri  privind  valorile  și  tradițiile 

naționale, sistemul de organizare politico-administrativă a Republicii Moldova);
•  cursuri de studiere a limbii de stat;
•  informare și consiliere privind modalitățile de acces la piața forței de muncă, la 

serviciile medicale și la măsurile de protecție socială;
•  servicii de orientare și formare profesională în vederea facilitării integrării eco-

nomice, în corelare cu capacitățile și necesitățile pieței forței de muncă a Repu-
blicii Moldova

Pentru refugiați și beneficiari ai unei forme de protecție legea prevede următoarele 
activități de integrare:

•  Sesiuni socioculturale și de adaptare, care sunt obligatorii;
•  Cursuri de limba de stat, după care unui străin îi poate fi emis un certificat;
•  Accesul la educație în aceleași condiții ca și pentru cetățenii Republicii Moldova;
•  Accesul la piața forței de muncă în aceleași condiții ca și pentru cetățenii Repu-

blicii Moldova, mai mult, condițiile de muncă pot fi, de asemenea, adaptate la 
nevoile străinilor;

•  Accesul la serviciile de sănătate în aceleași condiții ca și pentru cetățenii Repu-
blicii Moldova;

•  Accesul la protecția socială în aceleași condiții ca și pentru cetățenii Republicii 
Moldova.  Refugiații  și  beneficiarii  de  protecție  umanitară  au  acces  la  asigu-
rări sociale de stat și la sistemul național de asistență socială în temeiul legii în 
aceleași condiții ca și pentru cetățenii Republicii Moldova.

Principala  instituție  publică  care  este  responsabilă  de  integrarea  socială  a 
migranților  în Republica Moldova este Biroul Migrație și Azil  în competența căruia, 
conform legii, sunt prevăzute următoarele atribuții:

•  cooperează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, organizațiile 
neguvernamentale  și  internaționale  implicate  în  procesul  de  integrare  a 
străinilor;

•  asigură monitorizarea și evaluarea programelor de integrare a străinilor;
•  asigură evidența străinilor beneficiari ai programelor de integrare;
•  prezintă  anual  autorităților  implicate  în  realizarea  programelor  de  integrare 

numărul estimat al străinilor potențiali beneficiari ai programelor de integra-
re pentru a include mijloacele necesare în bugetul de cheltuieli al autorităților 
respective;
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•  la sfârșitul anului calendaristic, prezintă Guvernului raportul integrat privind 
nivelul de acomodare a străinilor și, după caz, propune soluții și măsuri nece-
sare de intervenție;

•  împreună  cu  alte  autorități  implicate  (Ministerul  Muncii,  Protecției  Socia-
le și Familiei; Ministerul Educației; Ministerul Culturii; Ministerul Sănătății; 
Autoritățile administrației publice  locale)  identifică resursele necesare pentru 
derularea  programelor  de  integrare  a  străinilor  care  au  obținut  o  formă  de 
protecție sau un drept de ședere în Republica Moldova.

8. integrarea soCială a migranților de munCă reîntorși

Pe lângă beneficiile economice și sociale relatate în capitolele precedente, migrația 
generează și anumite riscuri sociale majore la nivel național legate, în primul rând, de 
pierderea  de  capital  uman,  de  dezechilibrele  demografice  provocate  de  îmbătrânirea 
populației, precum și de creșterea presiunii asupra sistemului de securitate socială etc., 
pe care orice stat de origine este interesat să le evite prin politicile sale migraționiste. În 
acest context, pentru statele de origine, politica migraționistă este interpretată drept o 
parte componentă a politicii sociale. Astfel, se conturează un interes aparte ca migrația 
să aibă mai mult un caracter temporar, iar migranții, în special cei de muncă, să aibă 
posibilitatea de a reveni acasă. Pentru țările de origine, precum este Republica Moldova, 
actualitatea reîntoarcerii migranților este dictată de următoarele motive: migranţii re-
prezintă un potențial demografic valoros; capabil să-și asume riscuri, să se manifeste și 
să se realizeze într-un mediu străin, inițial nefavorabil; ei sunt cei care au câștigat bani 
și sunt capabili să-i investească în dezvoltarea economiei și a sferei sociale191. Migrația de 
revenire contribuie la dezvoltarea locală chiar mai mult decât remitențele.

Și țările de destinație ale migranților sunt interesate de sprijinirea programelor de 
stimulare a revenirii voluntare și, în caz de repatriere forțată de către autorități, acestea 
încearcă să faciliteze reintegrarea socială și economică a lor.

În general, maturitatea migrației unei țări este determinată de intențiile posibile 
de  a  reveni  în  țara  de  origine  (pe  lângă  reglementarea  șederii  migranților  în  țara  de 
destinație, gradul de integrare a migranților noile medii sociale sau reunificarea famili-
ei). Or, indiferent de nivelul de instruire și calificare, majoritatea migranțior se angajea-
ză la munci necalificate, ceea ce duce la „subangajare” sau „descalificare” și, prin urma-
re, la un nivel scăzut de integrare a migranților în țările de destinație. În acest context, 
oportunitățile de pe piața muncii, posibilitățile de investiție a economiilor acumulate, 
accesul la studii și servicii de sănătate calitative atât pentru migranți, cât și pentru fami-
liile lor reprezintă o condiție importantă pentru a atrage și a menține migranții în țară.

191  Мошняга  В.  и  др.  Проблемы  реинтеграции  и  возвращения  трудовых  мигрантов  из  Европейского  Союза  в  страны 
Пограничья. Вильнюс: ЕГУ, 2012, c. 153.
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Conform clasificării efectuate de Francesco Cerase192, există patru motive diferite 
ce determină reîntoarcerea migranților, și anume:

• „reîntoarcerea în scop de pensionare” care include migranți de vârstă prepen-
sionară (51 de ani și peste pentru femei, 54 de ani și peste pentru bărbați), care 
decid să revină acasă și să se retragă din câmpul muncii;

• „reîntoarcerea pentru inovare” ce se referă la persoanele care par a avea succes 
în realizarea potențialului lor de antreprenori în sectorul nonagricol și utilizea-
ză abilități dobândite și/sau economiile acumulate în străinătate;

• „reîntoarcerea din conservatorism”  care  include  migranții  reveniţi  în  patrie 
din cauza expirării contractului/permisului de muncă, angajați în „agricultu-
ra de subzistență”  și  inactivi din cauza  studiilor  sau activității desfășurate  în 
gospodărie;

• „reîntoarcerea din eșec” se referă la migranții reîntorși din motive involunta-
re (motive familiale, probleme de sănătate, deportare sau expirarea contractu-
lui/ permisului de muncă, urmate de tentative nereușite de a le extinde) sau cu 
experiențe negative de migrație (condiții precare de muncă și salarii mici).

Reîntoarcerea  nu  constituie  întotdeauna  o  istorie  de  succes,  depinzând,  în  mare 
parte, de eficiența reintegrării în contextul social și economic al țării de origine. Lipsiți 
de oportunități avantajoase, migranții, în special cei care s-au aflat în străinătate pentru 
o perioadă scurtă de timp și nu au acumulat mijloace financiare suficiente, adesea sunt 
constrânși să emigreze din nou.

Evident  că  simpla  invitație  a migranților de a  reveni  în patrie nu  se  soldează cu 
succes, dacă nu este complementată de oferirea unui pachet solid de stimulente, care pot 
face această opțiune acceptabilă pentru persoanele în cauză. Migrantul reîntors trebuie 
să fie reintegrat nu doar pe piața muncii, dar și în societate. De asemenea, trebuie luate în 
considerare și accesul membrilor familiei migrantului la servicii de sănătate, prestațiile 
de asigurări sociale și educație. Menținerea legăturii între migranți și țara de origine va 
încuraja contactele și participarea lor în viața țării de origine și astfel va facilita proce-
sul de reintegrare a acestora. În acest context, antrenarea diasporei atât în activități de 
diseminare a informației privind oportunitățile de angajare și de investiție în țările de 
origine, cât și în implementarea proiectelor de dezvoltare este extrem de importantă.

Există  totuși  o  oarecare  autoselecție  negativă  în  procesul  de  reîntoarcere  a 
migranților, deoarece multe dintre persoanele reîntoarse sunt mai puțin competitive în 
comparație cu migranții care rămân peste hotare. Cu toate acestea, capacitățile și pro-
ductivitatea multor migranți reîntorși par a fi mai avansate decât erau la plecare.

Revenirea, în special cea planificată individual, necesită informații corespunzătoa-
re și acţiuni concrete pe care le pot oferi și autoritățile publice, și organizațiile non-gu-
vernamentale specializate în domeniu.

192  Cassarino  Jean-Pierre.  Theorising  Return  Migration:  The  Conceptual  Approach  to  Return  Migrants  Revisited.  În:  Revista 
internaţională pentru societăţi multiculturale, 6, nr. 2 (2004), UNESCO, Paris.
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Boxa�8�1��Integrarea�profesională�a�migranților�reîntorși�din�Republica�Moldova
Diverse  studii  arată  că  posibilitățile  de  angajare  a  migranților  reîntorși  în  Republica 

Moldova  sunt  destul  de  optimiste.  Astfel,  rezultatele  cercetării  companiei  CBS-AXA  con-
stată o rată de angajare de 63% a migranților reîntorși,  iar datele FEF (Fundației Europene 
de  Formare)  indică  o  rată  de  angajare  de  46%  a  persoanelor  reîntoarse193.  Datele  statistice 
ale  Organizației  Internaționale  a  Muncii  demonstrează  că  aproximativ  30%  din  migranții 
reîntorși s-au angajat imediat, iar 2/3 – pe parcursul perioadei care nu depășește 6 luni (72% – 
bărbați și 65% – femei)194. Persoanele reîntoarse și-au găsit locuri de muncă în diverse sectoare 
ale economiei moldovenești. De exemplu, o cincime din migranții reîntorși s-au angajat în do-
meniul construcțiilor, o pătrime – în administrația publică, o zecime – în sectorul comerțului 
cu ridicata și cu amănuntul și încă o zecime – în domeniul transportului și comunicațiilor. 
Majoritatea persoanelor reîntoarse se angajează în aceleași sectoare ca și până la plecare, deși 
mulți lucrători se transferă.

Ţările, atât de origine, cât și de destinație, dispun de o vastă experiență  în ceea ce 
privește  facilitatea  procesului  de  revenire  a  migranților.  Astfel,  centrele  de  resurse  din 
Olanda – ca țară de destinație sau din Ucraina – ca țară de origine reprezintă exemple 
convingătoare ale unei experiențe eficiente de facilitare a revenirii. Experiența acumulată 
de aceste centre de referire pentru migranți arată că, pentru a le asigura sustenabilitate, 
ele trebuie încorporate în organizații (publice sau private) și nu să opereze independent în 
cadrul unor proiecte singulare.

Una dintre instituțiile care poate juca un rol decisiv în acest domeniu este Agenția 
Națională  de  Ocupare  a  Forței  de  Muncă  (ANOFM),  ce  dispune  de  o  rețea  proprie  de 
agenții  teritoriale, personal  instruit  și  suport  informațional  elaborat. ANOFM își poate 
realiza  rolul de  integrare  în muncă a persoanelor prin  facilitarea găsirii unor  locuri de 
muncă pentru migranții reîntorși, asigurând o evaluare personalizată a potențialului lor 
de angajare și oferind, dacă este necesar, cursuri de reconversiune profesională. În plus, 
ANOFM ar putea valorifica competențele achiziționate în străinătate de către migranții 
reîntorși prin recunoașterea calificărilor și competențelor.

Campaniile  de  sensibilizare,  difuzarea  materialelor  informative  elaborate  în  ca-
drul ANOFM, crearea unei  rețele de  cooperare  cu agențiile private de ocupare a  forței 
de  muncă,  partenerii  sociali  și  ONG-urile  active  specializate  în  domeniu  ar  contribui 
la  atribuirea  unui  rol  central  pentru  ANOFM  în  procesul  de  reintegrare  a  migranților 
reveniți. Totodată, probleme ca salariul și condițiile decente de muncă trebuie abordate 
prin prisma unei strânse cooperări între partenerii sociali, având în vedere că salariile în 
creștere și condițiile de muncă reprezintă un factor-cheie pentru atragerea din străinătate 
și menținerea lucrătorilor calificați.

193  Moldova After the Global Crisis. Promoting Competitiveness and Shared Growth. In: Report No. 55195-MD. World Bank, 
Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia Region. June 14, 2011.

194  Vedran H. Brain Drain. Threat to Successful Transition in South East Europe?. In: Southeast European Politics, 2004, nr. 5 (1), 
pp. 76–93.
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Boxa�nr��8�2��Integrarea�lucrătorilor�migranți�reîntorși�pe�piața�muncii�din�Republica�
Moldova

În ultimii ani, numărul lucrătorilor migranți reîntorși s-a majorat semnificativ. În 2015 
din Federația Rusă s-au reîntors 2 605 de persoane, din Italia – 109 persoane, din Ucraina – 
40 persoane, Israel – 23 persoane, etc. În vederea implementării „Planului de acțiuni pentru 
anii 2014–2016 privind susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare”195 au fost 
realizate următoarele acțiuni:

-  În conformitate cu ordinul Ministerului Sănătății în cadrul instituțiilor medico-sa-
nitare se organizează examene medicale profilactice în care se includ și cetățeni ai Republicii 
Moldova;

-  A fost obținut suport în vederea realizării Obiectivului 2, Acțiunea 2.1.2 privind crea-
rea în cadrul a 10 agenții teritoriale pentru ocuparea forței de muncă a Birourilor de informare 
și consultare în domeniul migrației și reintegrării;

-  Au fost organizate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 770 
seminare de instruire privind tehnicile de căutare a unui loc de muncă în cadrul cărora au 
participat și foști migranți;

-  Au beneficiat de  formare profesională 108 persoane cetățeni ai Republicii Moldova 
reîntorși de peste hotare; Au fost organizate 73 târguri a locurilor de muncă, în urma cărora 
26% de persoane au fost angajate;

-  Se publică cu regularitate pe pagina ANOFM cele mai plătite 100 locuri de muncă; 
ODIM a validat 111 contracte de finanțare nerambursabilă și sunt încheiate 77 contracte cu 
suma de 51 mil. Lei;

-  Au fost acordate granturi în cadrul Programului PARE 1+1 în sumă de 7,562 mil. Lei.
Sursa: Raportul social anual 2015, Ministerul muncii, Protecției Sociale și Familiei, http://mm-
psf�gov�md/sites/default/files/document/attachments/rsa2015�pdf

O atenție deosebită se va acorda aspectelor legate de sănătate, prin asigurarea accesu-
lui la servicii calitative de asistență migranților care nu au beneficiat de astfel de facilități 
în străinătate. Sprijin relevant trebuie să fie oferit și viitoarelor mame, care revin în acasă 
pentru a naște și pentru a planifică să rămână în țara sa de origine, în timp ce soții acestora 
continuă să muncească în străinătate.

O categorie vulnerabilă de migranți reîntorși o constituie cei care fac parte din tipo-
logia „reîntoarcere în scop de pensionare”, deoarece pentru ei este important ca acordurile 
bilaterale cu principalele țări de destinație ale migranților să fie nu doar semnate, dar și 
implementate, asigurând transferabilitatea drepturilor de asigurări sociale.

Analizând  migrația  de  revenire  din  perspectiva  de  dezvoltare  a  țării,  este  necesa-
ră  stabilirea  formelor  de  „reîntoarcere virtuală”,  care  pot  permite  utilizarea  abilităților 
lucrătorilor  înalt  calificați,  achiziționate  în  străinătate  pentru  a  promova  transferul  de 
cunoștințe  în beneficiul cetățenilor  râmași  în  țară, prin organizarea vizitelor experților 
vizați, conferințelor video, cursurilor de instruire, seminarelor etc.

Reintegrarea  migranților  reîntorși,  indiferent  de  motivul  sau  modalitatea  de  reve-
nire,  constituie  provocări  serioase  și  necesită  ca  planurile  de  acțiune  bine  elaborate  și 

195  Hotărârea Guvernului nr. 339 din 20 mai 2014.
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implementate  să fie coordonate,  în prealabil,  cu partenerii sociali  și  cu  societatea civilă, 
având ca scop prioritatea intervențiilor bazate pe nevoile cele mai stringente și resursele 
disponibile. Planurile de acțiuni trebuie să se bazeze și pe evaluarea măsurilor întreprinse 
până în prezent, cu titlu de pilotare, pentru a evalua dacă acestea au fost eficiente și merită 
să fie sistemice.

Asistența  furnizată  de  guvern  în  lansarea  unei  afaceri  de  către  migranții  reîntorși 
deseori este percepută ca fiind limitată. Cei mai mulți dintre ei mizează pe propriile eco-
nomii sau împrumuturi, sau pe ajutorul rudelor și prietenilor.

Totodată, urmărind stimularea reîntoarcerii migranților moldoveni din statele mem-
bre ale Uniunii Europene și valorificarea potențialului lor, în Republica Moldova au fost 
implementate cu succes un șir de programe relevante pentru reintegrarea și reîntoarcerea 
migranților  moldoveni,  printre  care:  proiectul  pilot  „PARE 1 + 1”,  Programul Național 
de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) care prevede oferirea instruirii în domeniul 
dezvoltării abilităților antreprenoriale, precum și asistența financiară pentru inițierea afa-
cerilor.  De  asemenea,  au  fost  implementate  activități  care-și  propun  să  îmbunătățească 
sistemul de recunoaștere a abilităților  și calificărilor  (de exemplu, Concepția sistemului 
de validare a învățării nonformale și informale), să fortifice piața locală a forței de muncă, 
inclusiv în contextul Parteneriatului de Mobilitate UE–RM.

Reîntoarcerea  lucrătorilor  migranți  nu  este  doar  o  problemă  economică,  ci  și  una 
socială care necesită luarea în calcul a mai multor factori. În astfel de situații, factorul ma-
terial și financiar nu joacă întotdeauna rolul cel mai important. Prin urmare, problema re-
integrării migranților reîntorși este mult mai complicată decât pare la prima vedere. Acest 
fapt se manifestă în condițiile în care cetățenii Republicii Moldova plecați la muncă se în-
torc acasă ca migranți transnaționali cu o identitate neclară, ștearsă. Migranții moldoveni 
își cultivă calități noi care sunt determinate de o dublă identitate. Ei învață să compare, 
să-și identifice interesul propriu și chiar avantajele în dualitatea identității lor. Autoritățile 
publice din Republica Moldova, stimulând și încurajând reîntoarcerea și reintegrarea, tre-
buie să ia în considerare și acest fapt196.

aCtivități praCtiCe

Întrebări de autoverificare

1.  De ce integrarea socială a migranților în țările de destinație decurge anevoios? Care 
sunt factorii principali care pot duce la intensificarea tensiunilor între populația au-
tohtonă și migranți?

2.  Care trebuie să fie normele și valorile socioculturale de bază pe care trebuie să le accep-
te migranții pentru a se integra în viața socială a țării de destinație?

196  Мошняга  В.  и  др.  Проблемы  реинтеграции  и  возвращения  трудовых  мигрантов  из  Европейского  Союза  в  страны 
Пограничья. Вильнюс: ЕГУ, 2012. 344 c.
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3.  Prin ce sunt periculoase enclavele de migranți? De ce apar ele?
4.  În ce mod rețelele de migranți  și diaspora pot contribui  la  integrarea socială a nou-

sosiților în țările de destinație? Care sunt funcțiile diasporei? Care sunt instrumente-
le Republicii Moldova de colaborare cu diaspora? Ce instituții publice ale Republicii 
Moldova sunt responsabile de relațiile cu diaspora?

5.  În ce constă o politică de integrare socială a migranților? Care sunt cele mai potrivite 
căi de integrare socială a migranților?

6.  Ce legi ale Republicii Moldova referitor la integrarea socială a imigranților și la drep-
turile străinilor cunoașteți?

7.  De ce reîntoarcerea lucrătorilor migranți reprezintă un scop al politicilor migraționiste 
atât din țările de origine, cât și din cele de destinație? Argumentați din punct de vedere 
economic.

Sesiune de brainstorming

1.  Dificultățile  cu  care  se  confruntă  migranții  moldoveni  în  procesul  de  integrare  în 
țările de destinație.

2.  Asociațiile de diaspora ale moldovenilor și rolul lor în procesul de integrare socială a 
migranților nou-sosiți.

3.  Integrarea socială a străinilor în Republica Moldova.
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înCheiere

Migrația internațională a devenit o trăsătură definitorie a lumii contemporane. Chiar 
dacă în prezent numărul migranților constituie doar 3% din totalul populației lumii, acesta 
continuă să crească vertiginos. Migrația internațională devine realmente un drept funda-
mental al omului, o formă de extindere a libertăților umane care contribuie la dezvoltare.

Procesele de globalizare, progresul  tehnic, consolidarea raporturilor economice de 
piață sunt doar câţiva factori principali care fac migraţia un fenomen inseparabil de viața 
cotidiană.

Migraţia actuală îmbracă forme tot mai diverse. Oamenii se deplasează pe perioade 
variate de timp, adoptând un pattern de migrație circulatorie. Cauzele migrației sunt tot 
mai diferite, iar femeile sunt din ce în ce mai prezente în migrație. Multe familii se adap-
tează unei vieți transnaționale, efectele migrației ajungând foarte importante pentru viața 
modernă.

Fenomenul migrator constituie un factor important pentru perspectivele de dezvol-
tare  a  țărilor.  Încă  de  la  începutul  secolului  XX  oamenii  de  știință  vedeau  în  migrația 
internațională o sursă importantă de dezvoltare economică. Practic, toate țările lumii care 
au atins un nivel înalt de dezvoltare au trecut prin această experiență.

Cu toate că fenomenul este interpretat ca unul neutru, cu impact atât pozitiv, cât și 
negativ, totuși efectele pozitive prevalează asupra celor negative și justifică motivaţia oa-
menilor de a migra. Prin remitențele generate, migraţia contribuie la asigurarea unui nivel 
de trai decent familiilor cu membri migranți. La nivel mondial, sumele trimise către țările 
de origine au atins valori greu de imaginat în trecut, transformându-se mult mai ușor în 
investiții productive. Migranții, odată cu revenirea  lor acasă, aduc nu doar bani, dar  și 
idei noi de dezvoltare, cunoștințe și abilități antreprenoriale noi care au fost dobândite în 
urma migrației. În acest fel, contribuie în mod evident la modernizarea țării și joacă un rol 
extrem de important în dezvoltarea ei intelectuală și economică.

Migrația poate avea și efecte negative: exodul „de creiere”, declinul și îmbătrânirea 
populației, compromiterea sistemelor de securitate socială, copii și bătrâni lăsați acasă fără 
îngrijire, trafic de ființe umane etc.

Ea nu îi mai afectează doar pe cei care pleacă, ci, în egală măsură, și pe cei care ră-
mân în țara de origine, și pe cei din țara de destinație. În urma migrației, zone întregi se 
transformă și își schimbă identitatea etnică și culturală. Astfel, ea a ajuns o componentă 
fundamentală a transformării sociale și economice în lumea contemporană.

Într-un cuvânt, migrația nu este nici bună, nici rea, iar scopul politicilor în domeniul 
migrației ar trebui să fie creșterea efectelor pozitive și atenuarea celor negative ale migrației, 
una din sarcinile actuale ale autorităților publice în domeniul gestionării migrației con-
stând în integrarea proceselor migratorii în strategiile de dezvoltare.
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Fenomenul  migrator  a  devenit  și  pentru  Republica  Moldova  o  caracteristică  a 
existenței umane. În ultimii ani amploarea migrației, în special a celei de muncă, se es-
timează  la  circa  30%  din  potențialul  uman  al  țării,  impactul  asupra  situației  sociale  și 
economice din  țară fiind unul  semnificativ.  Într-adevăr, migrația de muncă a ajuns un 
factor important în combaterea sărăciei și în creșterea bunăstării populației din Republica 
Moldova. Iar prosperitatea economică pe care o înregistrează Republica Moldova pe par-
cursul ultimilor 15 ani datorează remitențelor lucrătorilor migranți. Se observă o relație 
foarte strânsă între migrație și perspectivele de dezvoltare a Republicii Moldova. Anume 
din acest considerent în ultimii ani interesul pentru procesul de integrare a efectelor feno-
menului migrator în strategiile și politicile de dezvoltare din Republica Moldova este din 
ce în ce mai mare.
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anexa 1

Teme posibile de referate și comunicări la disciplina 
„Migrație și dezvoltare, aspecte social-economice”

Repere istorice privind evoluția proceselor migratorii
Evoluția proceselor migratorii în Republica Moldova
Teoria neoclasică a migrației� Premise istorice, economice și sociale în apariția ei
Dezvoltarea umană: conținut, forme de manifestare, perspective de evoluție a 

conceptului
Implicațiile dimensiunii gender în relația migrație–dezvoltare�
Perspective de integrare a migrației în politicile și strategiile de dezvoltare din Re-

publica Moldova
Impactul migrației asupra dezvoltării economice din Republica Moldova
Remitențele și instrumentele financiare de valorificare a lor în Republica Moldova
Costurile economice ale migrației
Impactul migrației asupra funcționalității pieței muncii din Republica Moldova
Impactul migrației asupra calității potențialului uman� Brain-drain, brain-waste 

sau brian gain
Practici de succes privind aplicarea migrației circulare
Impactul migrației asupra dezvoltării sociale din Republica Moldova
Migrația și evoluția proceselor demografice din Republica Moldova
Combaterea traficului de ființe umane în Republica Moldova
Copii și bătrâni lăsați fără îngrijire ai căror părinți și copii sunt plecați la muncă 

peste hotare
Migrația și munca de îngrijire și munca casnică� „Rețele globale de îngrijire”
Politici privind abilitarea și protecția drepturilor femeilor migrante în Republica 

Moldova
Rețelele de migranți
Rolul diasporei în integrarea socială a migranților din Republica Moldova
Rolul societății civile în integrarea socială a migranților
Integrarea socială a migranților de muncă reîntorși� Căi de depășire a problemei
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anexa 2

Tematica tezelor de master relevantă cursului „Migrație 
și dezvoltare, aspecte social-economice”

Impactul migrației internaționale de muncă asupra dezvoltării economice a Repu-
blicii Moldova

Impactul migrației asupra funcționalității pieței muncii din Republica Moldova
Oportunități de gestionare a remitențelor în scopul asigurării dezvoltării durabile 

a Republicii Moldova
Integrarea migrației în politicile și strategiile de dezvoltare din Republica Moldova
Consolidarea diasporei – factor important în asigurarea dezvoltării economice a 

Republicii Moldova
Impactul migrației asupra evoluției proceselor demografice din Republica Moldova
Abilitarea și protecția drepturilor femeilor migrante în Republica Moldova
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