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autorităţilor locale în susţinerea 
Diasporei și consolidarea 

capacităţii Diasporei (inclusiv 
persoanele originare din 

regiuneaTransnistreană)  în 
dezvoltarea locală.

Consolidarea capacităţilor 

Consolidarea încrederii 
între comunităţile academice 
și de cercetare de pe ambele 

maluri ale Nistrului, prin 
facilitarea implementării 

Parteneriatului de Mobilitate prin 
actualizarea și completarea 
Profilului Migraţional Extins 

cu includerea regiunii 
Transnistrene, precum și 
cartografierea diasporei.

Promovarea și facilitarea 
reîntoarcerii și reintegrării 
profesionale a migranților 

ne/calificați, precum și 
dezvoltarea, implementarea 
programelor inovatoare de 
reîntoarcere și reintegrare, 

promovarea abilitării economice 
a lucrătorilor migranți și a 

tinerilor reveniți din mediul 
rural și femei - inclusiv 

locuitorii regiunii 
Transnistrene.

Identificarea, dezvoltarea și 
implementarea acţiunilor 
care vizează acordarea de 

protecţie și asistenţă 
persoanelor lăsate fără grija 
membrilor de familie plecaţi 

peste hotare, luînd în 
consideraţie 

vulnerabilitatea acestora.

OBIECTIVE

OIM susține principiul potrivit căruia migrația gestionată 
în mod uman și ordonat, este benefică atît pentru 
migranți, cît și pentru societate. OIM a conlucrat cu 
Guvernul RM și partenerii de dezvoltare începînd cu anul 
2002, pentru a:

acorda asistență Guvernului Moldovei pentru a 
înfrunta sfidările operaționale ale migrației;

promova înțelegerea problemelor ce țin de migrație;

încuraja dezvoltarea socială și economică prin 
intermediul migrației;

susține demnitatea umană și prosperitatea 
migranţilor.

CONTEXT

OIM a fost un actor important în procesul de încheiere a 
Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova și a acordat 
asistenţă în constituirea acestuia drept o platformă 
coerentă și coordonată de iniţiative care combină măsuri 
ce-și propun să faciliteze oportunităţile de migraţie legală 
cu cele de reducere a migraţiei ilegale și cele care 
abordează migraţia și dezvoltarea.
În acest context, UE a împuternicit OIM să implementeze 
un proiect de trei ani, al cărui obiectiv general este 
susţinerea implementării componentei de migraţie şi 
dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE - Republica
Moldova în scopul minimizării  
efectelor negative ale migraţiei şi 
valorificării beneficiilor migraţiei în 
scop de dezvoltare, precum ș i  
extinderea  beneficiilor Parteneriatului 
de Mobilitate UE - Republica Moldova 
în regiunea Transnistreană pentru a 
contribui la măsurile de consolidarea 
încrederii între malul drept și stâng 
prin reducerea presiunii sociale cauzate de conflictul 
nerezolvat. 



ACTIVITĂŢI

Susţinerea dezvoltării Profilului Migraţional Extins în 
regiunea Transnistreană;

Cartografierea completă a Diasporei;

Instruirea angajaţilor consulatelor în vederea 
consolidării capacităţii Diasporei în dezvoltarea  
locală;

Extinderea canalelor de comunicare cu diaspora;

Consolidarea capacităţii instituţionale a asociaţiilor de 
migranţi;

Promovarea programului PARE 1 + 1 în regiunea 
Transnistreană;

Promovarea întoarcerii lucrătorilor migranţi prin 
îmbunătăţirea infrastructurii de comunicare între ţara 
de origine și comunităţile de migranţi;

Vizită de studiu în vederea consolidării capacităţii 
instituţiilor naţionale pentru a sprijini întreprinderile  
mici și mijlocii (IMM-uri) în scopul de a satisface pe 
deplin nevoile antreprenorilor din rândul lucrătorilor 
migranţi care intenţionează să se întoarcă, cu accent pe 
tineri și femei de pe ambele maluri ale rîului Nistru;

Facilitarea reîntoarcerii temporare a conaţionalilor;

Consolidarea capacităţilor specialiștilor locali în 
dezvoltarea de iniţiative pentru sprijinirea populaţiei 
socio-economic vulnerabile, afectate de migraţie în 
regiunea Transnistreană a Republicii Moldova;

Oferirea unor măsuri de suport direct pentru copiii şi 
vârstnicii lăsaţi fără grija membrilor de familie plecaţi 
peste hotare;

BENEFICIARI

Migranţii care se întorc în ţară şi familiile lor;

Asociaţiile diasporei moldoveneşti;

Copiii şi vârstnicii lăsaţi fără grija membrilor 
de familie plecaţi peste hotare;

Asociațiile de business, furnizori de servicii 
și consultanță în domeniul afacerilor;

Absolvenţi ai universităţilor străine, 
originari din Moldova, inclusiv din regiunea 
Transnistreană;
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Durata implementării pr iectului este 
1 Ianuarie 2015 – 31 Decembrie 2017.

Bugetul constituie EUR 1,499,979.

o



LANSAREA PROIECTULUI

"Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova, și 
valorificarea beneficiilor sale pentru locuitorii regiunii transnistrene a Republicii Moldova".

Uniunea Europeană a mandatat OIM să realizeze un proiect cu o durată de trei ani, al cărui obiectiv general este de a 
susține implementarea componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova cu 
scopul minimizării efectelor negative ale migrației și valorificării beneficiilor migrației în scopuri de dezvoltare, 
precum și extinderii beneficiilor sale pentru regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Proiectul trebuie să 
contribuie la măsurile de consolidare a încrederii între malul drept și stâng al râului Nistru prin diminuarea presiunii 
sociale, cauzată de conflictul nesoluționat.

Proiectul are patru piloni principali de activități:
I. 1. Susținerea dezvoltării în continuare a Profilului Migrațional Extins;

2. Asigurarea durabilității și proprietății naționale asupra Profilului Migrațional;
3. Cartografierea cuprinzătoare a diasporei.

II. 1. Instruirea funcționarilor consulari;
2. Consolidarea canalelor de comunicare ale Moldovei cu diaspora;
3. Edificarea capacității instituționale a Asociațiilor de Migranți;
4. Promovarea extinderii Programului PARE 1+1 pentru regiunea transnistreană.

III. 1. Promovarea reîntoarcerii migranților prin îmbunătățirea infrastructurii de comunicare dintre țara baștină 
și comunitățile de migranți;

2. Promovarea reîntoarcerii migranților și transferului de abilități prin facilitarea plasărilor profesionale 
temporare (PPT-e) pentru absolvenții de peste hotare și migranților întorși în țară;

3. Consolidarea capacității structurilor de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii locale și naționale 
(IMM) pentru a satisface, într-un mod cuprinzător, necesitățile lucrătorilor migranți antreprenori, care se întorc în 
țară.

IV. 1. Susținerea consolidării capacităților specialiștilor 
locali în promovarea inițiativelor pentru regiunea 
transnistreană;

2. Susținere pentru populația vulnerabilă care este 
afectată de migrație sau care se află în situație de 
nesiguranță în regiunea transnistreană.

Începând cu luna ianuarie 2015, Organizația 
Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova, 
în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova 
implementează noul proiect finanțat de UE, 
care are un buget total de 1 499 979.61 euro.
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PRIMA ŞEDINŢĂ A COMITETULUI DE ORGANIZARE – INIŢIATIVĂ BUNĂ ŞI DE PERSPECTIVĂ

La 16 aprilie 2015 în sala de conferințe a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a 
Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei a avut loc prima ședință a Comitetului de organizare a Proiectului. 
Ședința a fost prezidată de către Vice-ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Sergiu Sainciuc, cu 
participarea reprezentanților principalilor parteneri (Biroul Migrație și Azil, Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene, Biroul de Reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat, Biroul pentru Relații cu Diaspora, 
Ministerul Economiei, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ministerul Educației, Ministerul 
Tineretului și Sportului), precum și oficiali din partea donatorilor și implementatorilor.

Șeful Misiunii OIM, Antonio Polosa, a salutat Președintele 
și membrii Comitetului de Organizare, și și-a exprimat 
satisfacția vis-a-vis de deschiderea și colaborarea 
instituțiilor prezente la ședință. Dumnealui a menționat că 
obiectivul principal al acțiunii este de a sprijini 
implementarea componentei de migrație și dezvoltare a 
Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova pentru a 
minimaliza efectele negative ale migrației și a valorifica 
avantajele migrației în scopuri de dezvoltare, precum și a 
extinde beneficiile Parteneriatului de Mobilitate UE-
Moldova în Transnistria. Managerul de proiect, Jarek 
Domański, în numele Delegației UE în Moldova, a adăugat că UE este cel mai important contribuitor și inițiator al 
măsurilor de consolidare a încrederii între Chișinău și Tiraspol. Proiectul actual reprezintă o parte a unui program 
ambițios în valoare de 28 milioane Euro, semnat anul trecut și care urmărește să îmbunătățească viața oamenilor 
de pe cele două maluri ale Nistrului prin identificarea lucrurilor comune pentru dezvoltarea comunicării și 
consolidarea încrederii între cele două părți ale societății.

Participanții au aprobat componența Comitetului de Organizare, au discutat și au convenit asupra Regulamentului 
Comitetului de Organizare, precum și asupra Planului de Lucru pentru primul an de implementare a Proiectului. 
Activitățile complexe trebuie să fie realizate în următoarea perioadă într-un parteneriat solid și strâns cu toți actorii 
interesați, pentru a contribui la implementarea măsurilor de consolidare a încrederii dintre malul drept al 
Moldovei și malul stâng. Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de 
Mobilitate și extinderea beneficiilor sale, de asemenea, pentru Transnistria va contribui la minimalizarea efectelor 
negative ale migrației și la valorificarea beneficiilor migrației în scopuri de dezvoltare pe ambele maluri ale râului 
Nistru.

O inițiativă bună și de perspectivă pentru toți partenerii.

Prima Ședință a Comitetului de Organizare, Chișinău, 16 Aprilie 2015
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COOPERAREA PRIVIND DATELE DE MIGRAŢIE 

Una dintre cele mai semnificative activități ale proiectului 
este promovarea încrederii între comunitățile academice 
și de cercetare de pe ambele maluri ale Nistrului, prin 
promovarea implementării Parteneriatului de Mobilitate, 
prin actualizarea și extinderea Profilului Migrațional Extins 
(PME) care să includă și Transnistria. O echipă de 
consultanți ai OIM, compusă dintr-un expert internațional 
și patru experți locali, oferă asistență în procesul 
actualizării și extinderii Profilului Migrațional Extins 
pentru Transnistria. Primii pași au fost deja realizați la 
sfârșitul primăverii și începutul verii, când au avut loc întâlniri importante cu partenerii relevanți din Tiraspol. 
Echipa OIM compusă din Șeful Misiunii, Coordonatorul de Proiect și Specialistul regional de dezvoltare umană și 
migrație a forței de muncă s-a întâlnit cu dl Vitalie Ignatiev la 10 aprilie 2015, la Tiraspol, pentru a aborda cele mai 
importante tematici ale Profilului Migrațional Extins și impactul acestuia asupra implementării politicilor. 

La scurt timp după această întâlnire, la 4 iunie, expertul internațional, dna Olga Ciudinovskih, însoțită de Șeful 
Misiunii OIM și coordonatorul de proiect, a avut o întrevedere de lucru cu dl Vitalie Ignatiev pentru a stabili cadrul 
general al viitoarei activități. Ca rezultat, a fost înființat un grup comun extins de cercetare și coordonare a datelor. 
Acest grup reunește comunitățile academice și de cercetare de pe ambele maluri ale râului Nistru, având scopul de 
a susține lucrul în comun privind obținerea datelor statistice și analitice fiabile și comparabile la nivel internațional, 
care sunt necesare pentru transformarea datelor brute în articulații de politici și programe concrete, ce au 
relevanță pentru Transnistria.

Pe de altă parte, consultanții OIM trebuie să sprijine 
autoritățile moldovenești la elaborarea următorului PME 
și, în acest scop, pe 3 iunie 2015 la Biroul de Migrație și Azil 
a avut loc întâlnirea cu Grupul de Lucru Tehnic (GLT). În 
cadrul întrevederii membrii GLT au reîmprospătat 
cunoștințele prezentei audiențe cu ultimele surse de date 
privind migrația, au analizat noile tendințe și au prevăzut 
finalitățile următorului PME, care trebuie să fie elaborat 
cu eforturi comune, până la mijlocul anului viitor. 

Revizuirea și ajustarea indicatorilor vor fi realizate de către autorități în strânsă cooperare cu experții, precum și va 
fi susținută de grupul comun de cercetare și coordonare a datelor.

Marina Manke, Antonio Polosa și Ghenadie Cretu, 
Tiraspol, 10 aprilie 2015

Întrevederea dintre consultanții OIM și membrii Grupului de LucruTehnic, 
3 iunie 2015, Biroul de Migrație și Azil, Chișinău
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LANSAREA PROGRAMELOR DE SUSŢINERE  A  TINERILOR  ABSOLVENŢI  ŞI  MIGRANŢI  CARE  DORESC 
SĂ  SE  ÎNTOARCĂ  ÎN  ŢARA LOR  DE  BAŞTINĂ  ŞI  SĂ  SE  ANGAJEZE  ÎN  CÂMPUL  MUNCII

La 1 iunie 2015, în cadrul proiectului "Susținerea implementării 
componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de 
Mobilitate UE-Moldova, și valorificarea beneficiilor sale pentru 
locuitorii regiunii transnistrene a Republicii Moldova", a fost 
anunțat un concurs pentru două programe de suport care sunt 
adresate tinerilor absolvenți și migranților care doresc să se 
întoarcă în țara lor de baștină și să se angajeze în câmpul muncii.

Obiectivul programelor este de a aborda fenomenul exodului și 
pierderii de creiere prin promovarea transferului de idei și noi 
abilități obținute de către migranți în procesul migrației. OIM dorește să sprijine 150 cetățeni, care s-au aflat în 
străinătate cel puțin un an și care doresc să se întoarcă în țara lor de baștină și să se angajeze în câmpul muncii, în 
realizarea unui stagiu sau să facă voluntariat într-o instituție privată sau publică cu scopul de a promova în țara lor 
de origine transferul competențelor și abilităților obținute în străinătate. Adițional, vor fi susținuți 50 absolvenți, 
care au studiat în universitățile din străinătate și care doresc să se întoarcă în țara lor de baștină pentru a fi angajați 
în câmpul muncii, în realizarea unui stagiu sau să facă voluntariat într-o instituție privată sau publică cu scopul de a 
promova în țara lor de origine transferul ideilor inovatoare și calificărilor obținute în străinătate. Aplicanții la 
concurs trebuie să fie cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv și persoane originare din regiunea transnistreană.

În cadrul acestui concurs, ținând cont de necesitățile individuale și 
prioritățile programului, OIM Moldova va acorda (a) suport oferit în 
vederea identificării posturilor vacante, (b) asistență logistică și 
administrativă în procesul de întoarcere și reintegrare, (c) un 
supliment lunar la salariu timp de 6 luni echivalent cu 150 Euro în lei 
moldovenești, în cazul în care salariul brut lunar nu depășește 
echivalentului de 400 Euro în lei moldovenești, (d) și rambursarea 
parțială a costurilor de călătorie în baza tichetelor de călătorie și 
criteriului de vulnerabilitate.

Procesul de colectare a cererilor de aplicare la concurs a început și 
în mai puțin de o lună OIM a recepționat opt cereri din partea migranților care se află peste hotare și șapte cereri din 
partea tinerilor absolvenți, originari de pe malul drept al râului Nistru, și din regiunea transnistreană; este o singură 
cerere a unui absolvent și 19 cereri din partea migranților.
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OC Interview
   Olga Chudinovskikh 

În 1981 a absolvit Facultatea de Economie a Universității de Stat din Moscova „M.V. 
Lomonosov” și doctorantura la Facultatea de Economie, Universitatea de Stat din Moscova.
În 1988 a susținut teza de doctor. 

Din 1984 lucrează în Laboratorul economie, populație și demografie. Din 1998 este șefa 
Departamentului problemelor economico-demografice a angajării în câmpul muncii și migrația 
forței de muncă. Interesele profesionale sunt legate de studierea migrației populației, 
statisticile privind migrația și politicile de migrație. A fost invitată de mai multe ori în calitate de 
consultant de către organele puterii executive ale Federației Ruse (Serviciul Federal al Statisticii 
de Stat al Federației Ruse și Serviciul Federal de Migrație din Rusia), precum și de organizațiile 
internaționale (UNECE, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Banca Mondială, Organizația 
Internațională pentru Migrație, OSCE).
Are publicate mai mult de 80 de lucrări.

Expert internațional pe Profilul Migrațional Extins în cadrul proiectului Susținerea implementării componentei de 
migrație și dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova, și valorificarea beneficiilor sale pentru locuitorii 
regiunii transnistrene a Republicii Moldova.

Care este rolul datelor statistice privind migrația în vremea noastră?
Pentru multe țări din lume, printre care se numără toate statele post-sovietice, rolul migrației este foarte mare și practic 
are un impact asupra tuturor aspectelor vieții economice și sociale. În condițiile în care o mare parte a populației este 
implicată în procesele migraționale, o importanță deosebită o au datele statistice în baza cărora se poate de studiat, 
analizat și descris migrația, precum și de evaluat amploarea și consecințele acesteia. Doar posedând repere cantitative, 
organele autorităților legislative și executive pot implementa o politică migrațională (și deseori - economică și socială) 
eficientă. Țările care sunt donatori ai migrației forței de muncă, în primul rând, sunt interesate să obțină informații, care 
permit să monitorizeze unde pleacă populația, ce perioadă de timp lipsește din țară și dacă se păstrează legătura cu țara 
de baștină.

În opinia Dumneavoastră, care sunt particularitățile datelor privind migrația în regiunea noastră?
Pe malul stâng și malul drept al Nistrului se folosesc diferite surse de date și diferite metodologii de gestionare a 
migrație. Situația din domeniul statisticii migrației se complică prin răspândirea cetățeniei multiple, dezvoltării inegale a 
sistemelor de gestionare a migranților și lipsei schimbului de informații (statistice) între teritorii.

Care este rolul noului proiect implementat în acest context?
În cadrul proiectului ar trebui să se descrie situația în domeniul datelor privind migrația din regiunea transnistreană. 
Studiul va fi efectuat de savanți din Transnistria în cooperare cu experții OIM Moldova. În cadrul realizării proiectului se 
va lua în considerare experiența elaborării Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova, precum și exemple de 
practici de succes în domeniul colectării și utilizării statisticilor privind migrația din mai multe țări europene. Acest lucru 
va permite efectuarea unei inventarieri a surselor de date privind migrația, colectarea și analizarea unei cantități mari de 
informație statistică, care în mod direct sau indirect, va arată nu numai volumul migrației, dar, de asemenea, și relațiile 
cauză-efect inerente acestui proces. Utilizarea unui astfel de instrument pentru studierea potențialului datelor privind 
migrația ce ține de Transnistria, va oferi posibilitatea de a clarifica tabloul migrației din regiune, precum și a identifica 
posibile modalități de reglementare a acesteia.



VALOARE ADĂUGATĂ

CE ESTE PARTENERIATUL DE MOBILITATE?
  La 5 iunie 2008 a fost semnată Declaraţia Comună privind Parteneriatul de 
Mobilitate cu Uniunea Europeană. Prin intermediul acestui instrument a fost creat 
un cadru politic propice pentru implementarea proiectelor dedicate gestionării 
eficiente a fenomenului migraţiei. Republica Moldova este unul din  primele două 
state cu care UE s-a angajat în acest proces.

DE CE ESTE NEVOIE DE PARTENERIATUL DE MOBILITATE?
Proiectele din cadrul Parteneriatului de Mobilitate au ca scop:
uOrganizarea și facilitarea migrației legale și mobilității;
uPrevenirea și reducerea migrației ilegale și a traficului de persoane;
uPromovarea protecției internaționale și consolidarea dimensiunii externe a 
politicii în domeniul azilului;
uMaximizarea impactului migrației și mobilității asupra dezvoltării.

CINE SUNT PARTENERII REPUBLICII MOLDOVA ÎN IMPLEMENTAREA 
PARTENERIATULUI  DE  MOBILITATE?
Partenerii din partea țărilor UE în implementarea Parteneriatului de Mobilitate 
sunt 15 state-membre ale UE: Bulgaria, Cehia, Cipru, Franţa, Germania, Grecia, 
Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria şi 
3 Instituţii ale UE: Comisia Europeană, Frontex şi Fundaţia Europeană pentru 
Instruire.

Comisia Europeană este una dintre principalele instituţii ale UE. Ea reprezintă şi 
susţine interesele Uniunii în ansamblul său. Totodată, ea propune acte legislative şi 
gestionează punerea în aplicare a politicilor europene şi modul în care sunt 
cheltuite fondurile UE.

Frontex este o agenţie a UE specializată în îmbunătăţirea gestionării integrate a 
frontierelor externe ale statelor membre ale UE.

Fundaţia Europeană de Formare este o agenţie a UE menită să contribuie la 
îmbunătăţirea dezvoltării capitalului uman în unele ţări partenere ale UE.  

CE BENEFICII OFERĂ PARTENERIATUL DE MOBILITATE  CETĂŢENILOR  REPUBLICII  
MOLDOVA?

CONSOLIDAREA LEGĂTURII CU REPREZENTANŢII  DIASPOREI

Programul global comun OIM / PNUD „Integrarea migraţiei în strategiile 1naţionale de dezvoltare” finanţat de către Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare 
şi Cooperare (SDC), a facilitat  următoarea activitate:
În iulie 2014 a fost semnat acordul între Întreprinderea de stat „Poşta Moldovei” şi 
„Poste Italiane” în vederea dezvoltării sistemului de transfer a remitenţelor. 
Începând cu 6 octombrie cetăţenii moldoveni care trăiesc în Italia, vor putea să 
transmită acasă pînă la 1000 de euro, achitînd o  taxă de 5 euro. Acest serviciu a 
devenit posibil cu susţinerea tehnică a OIM Moldova şi a Băncii Naţionale a 
Moldovei. 

La 1-3 septembrie 2014 a avut loc cel de-al V-lea  Congres al Diasporei. 2Evenimentul a fost organizat cu susținerea Misiunii OIM în Republica Moldova. 

A fost implementat de către OIM, cu susținerea Guvernului, Programul de 3granturi mici pentru mass-media din diasporă. Mecanismul de subvenţii a fost 
deschis pentru jurnaliştii independenţi din diaspora. Prin acest instrument OIM a 

oferit susţinere iniţiativelor/ persoanelor pentru procurarea echipamentului 
tehnic necesar implementării activităţilor de promovare în rândurile diasporei, 
utilizând diferite instrumente mass-media. 

Portalul  este o pagină web şi este destinată cetăţenilor, care 4trăiesc peste hotare. Platforma  are două obiective de bază: să 
informeze cetăţenii de peste hotare cu privire la serviciile publice, iniţiativele şi 
evenimentele destinate acestora, precum şi să creeze o comunitate virtuală. 
Platforma se utilizează  în calitate de forum pentru discuţii între membrii 
diasporei din diferite țări, inclusiv pentru împărtăşirea experienţelor diverse sau 
similare. De asemenea, portalul include module cu informaţie utilă pentru 
membrii diasporei. Portalul  a fost elaborat cu suportul proiectului 
„Consolidarea capacităţilor de gestionare a migraţiei în Republica Moldova”, 
implementat de către Serviciul public suedez pentru ocuparea forţei de muncă în 
cooperare cu OIM, Agenţia elveţiană de dezvoltare şi cooperare DCE şi Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova.

MAXIMIZAREA IMPACTULUI MIGRAŢIEI ŞI MOBILITĂŢII ASUPRA  DEZVOLTĂRII
O nouă Strategie naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014– 2020 
a fost aprobată în iunie 2014. 
La 28 august 2014 în cadrul Zilelor diasporei, Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare a organizat „Zilele uşilor deschise pentru membrii diasporei de peste 
hotare”.  Diaspora a avut posibilitatea să afle informaţii despre sectorul 
agriculturii, politicile de dezvoltare a sectorului şi zonelor rurale, oportunităţile de 
afaceri în domeniul agriculturii, asistenţa tehnică şi investiţională oferită de către 
partenerii de dezvoltare, oportunităţile de finanţare etc.

Centrul virtual de servicii pentru migranţi 
Proiectul NEXUS Moldova „Consolidarea legăturii între migraţie şi dezvoltare: 
testarea prestatorului de servicii integrat pentru migranţii moldavi şi comunităţile 
lor” este
operaţional şi prestează clienţilor servicii în cele 4 centre ale sale în raioanele 
pilot. A fost creat și un centru de servicii virtuale ( ) pentru 
consultarea  moldovenilor în atingerea scopurilor personale de migraţie începând 
cu pregătirea pentru plecare până la revenire printr-un centru unic integrat şi 
determinat de piaţă, care furnizează informaţii specializate.

Ghid de servicii pentru a deschide o afacere 
Ghidul „Reîntoarcere – o afacere” a fost elaborat, în special, pentru migranţii 
moldavi dispuşi să lanseze o afacere în Moldova. Ghidul oferă răspunsuri la 
întrebările aferente procesului de iniţiere a unei afaceri noi. În acelaşi timp, este 
prezentată informaţia despre toate proiectele în desfăşurare în Moldova, care 
oferă suportul financiar pentru deschiderea unei afaceri. 
Ghidul poate fi deschis on-line pe 

CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR DE GESTIONARE A MIGRAŢIEI DE MUNCĂ

1.Târgul locurilor de muncă on-line
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă este beneficiarul principal al 
proiectului UE. Personalul agenţiilor teritoriale a fost instruit privind modul de 
implementare a procedurilor de profilare şi de elaborare a planurilor individuale 
de angajare; privind identificarea instrumentelor de monitorizare pentru 
implementarea sarcinilor stabilite. Dezvoltarea platformei on-line privind târgul 
de locuri de muncă – o metodă inovativă pentru piaţa muncii. Târgul de locuri de 

www.din.md
www.din.md

www.din.md

www.iom.md, www.diaspora.md, www.din.md

www.nexusnet.md

www.legal-in.eu



FACILITAREA  CADRULUI  DE  SECURITATE  SOCIALĂ
Până în prezent au fost semnate 11 acorduri în domeniul securității sociale.
Un acord de securitate socială protejează persoanele în cazurile riscurilor sociale asigurate, 
precum vârsta înaintată, incapacitatea de muncă temporară sau permanentă, șomaj și moarte. 
Pe parcursul semestrului doi al anului 2014 au fost continuate negocierile pe marginea 
acordurilor de protecție socială cu Turcia, Lituania și Israel. De asemenea, s-a convenit 
lansarea negocierilor pe marginea acordurilor similare cu Spania, Grecia și Italia.

COMBATEREA  MIGRAŢIEI  IREGULARE  ÎN  MOLDOVA 
Organizația Internațională pentru Migrație a făcut o evaluare complexă a Sistemului 
informaţional integrat „Migraţie şi azil” al BMA (SIIAMA) în baza căreia s-au executat lucrări de 
eficientizare și configurare a proceselor business de procesare a cererilor pentru eliberarea 
invitațiilor în RM, prelungirea vizelor, schimbul de date prin platforma de interoperabilitate, 
integrarea cu SIGV (e-Viza) etc. 

ICMPD a subcontractat o companie de IT pentru a continua modernizarea Sistemului 
informaţional integrat „Migraţie şi azil” al BMA (SIIAMA). Această acţiune va moderniza  
sistemul și va ajuta angajații BMA să asigure securitatea sistemului. Se vor promova și 
programele utilizate pentru colectarea de date privind imigrația și prelucrarea acestora.

FORTIFICAREA  CADRULUI  DE  COOPERARE NAŢIONAL   ŞI   INTERNAŢIONAL
Prin accesarea portalului  cetăţenii străini pot solicita vize de scurtă şedere 
(tip C). Solicitanţii vizelor de altă categorie urmează să depună cererile la una din misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare.
Proiectul nou finanţat de UE şi implementat de OIM „Susţinerea implementării 

componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE – Moldova şi 

utilizarea beneficiilor acesteia pentru rezidenţii regiunii transnistrene a Republicii 
Moldova” a fost lansat în ianuarie 2015.
Principalul obiectiv al proiectului îl constituie susţinerea implementării componentei de 

migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate RM – UE în vederea minimizării efectelor 

negative ale migraţiei, precum şi utilizarea beneficiilor migraţiei în scopuri de dezvoltare şi 

extindere a beneficiilor Parteneriatului de Mobilitate RM – UE asupra regiunii transnistrene a 

Republicii Moldova în vederea contribuirii la măsurile de consolidare a încrederii între Moldova 
de pe malul drept şi teritoriul Transnistriei de pe malul stâng prin reducerea presiunii sociale 
cauzate de conflictul nesoluţionat asupra societăţilor. 
Informații pe: 

Unde pot să apelez pentru informaţie suplimentară despre proiectele Parteneriatului 
de Mobilitate?

Igor Rabii, 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Tel.: + (373 22) 57 82 74 
E-mail: igor.rabii@mfa.md

http://www.mmpsf.gov.md/, www.anofm.md, www.migratie.md, www.eures.europa.eu, 
www.ilo.org, www.who.int.

www.evisa.gov.md

www.iom.md

Date de contact:

Str. Ciuflea 36/1
Tel: 0 22 23 29 40, ext. 103
Fax: 0 22 23 28 62
E-mail: iomchisinau@iom.int
Web site: www.iom.md

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

VALOARE ADĂUGATĂ

muncă on-line reprezintă forma electronică a târgului de locuri de muncă 
tradiţional, care poate fi accesată prin următoarea pagină web: 

 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, informează 
permanent cetățenii privind oportunităţile legale de angajare în câmpul muncii prin 
diverse canale de informare și anume: 

2. Primul portal de stagii
Pe parcursul celor şase luni de la lansarea sa, portalul internaţional pentru diasporă pentru 
stagii în Republica Moldova, www.stagii.gov.md, a devenit foarte popular printre studenţii 
moldoveni de peste hotare, precum şi pentru cei din ţară.

3. Program de revenire temporară a tinerilor absolvenţi ai universităţilor de peste hotare
l Supliment la salariu  timp de 6 luni;
l Rambursarea costurilor de călătorie;
l Suport informaţional privind locurile de muncă vacante pe piaţa locală a muncii.

REÎNTOARCEREA  ŞI  REINTEGRAREA

n cadrul mai multor proiecte implementate de către OIM, în perioada anilor 2010-2015, au Î fost asistaţi şi au primit suport logistic şi informaţional în vederea plasării în câmpul muncii, 
peste 250 tineri absolvenţi, care au revenit temporar şi permanent de peste hotare. Dintre 
aceştia un număr de 120 absolvenţi au fost plasaţi cu succes pentru angajare şi stagiu atât în 
instituţiile de stat, cât şi sectorul privat. Info: 

cademia de Științe, în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, a A susținut în bază de concurs cercetători–membri ai Diasporei Științifice a Moldovei 

(DȘM) care au dorit să revină în Moldova pentru o vizită cu scopul de a realiza activități de 
cercetare la una din universitățile academice sau instituțiile de cercetare-dezvoltare din 
Moldova. 
Mai multe informații găsiți pe: 

n cadrul proiectului „Dezvoltarea Sistemului de Instruire şi Formare Profesională", Î implementat de Fundaţia Europeană de Formare (ETF) în parteneriat cu Ministerul 
Educaţiei, a fost lansat procesul Torino, scopul căruia este analiza sistemului de învăţământ 
profesional în vederea eficientizării politicilor în domeniu. La ora actuală, Ministerul Educației a 
elaborat cel de-al doilea Raport privind Procesul Torino, care a fost prezentat la conferința de 
totalizare din iunie 2015. În cooperare cu ETF a fost elaborată  Metodologia  Cadrului Național 
al Calificărilor în învățământul secundar profesional și mediu de specialitate.

u sprijinul UE a fost inițiată reforma complexă a învățământului secundar profesional C (VET), care are drept țintă corelarea dintre cererea pieţei forţei de muncă şi pregătirea 
specialiștilor din sectorul VET. Suportul financiar acordat de UE pentru această reformă este 
de circa 30 mln. euro și vizează elaborarea Cadrului Național de Calificări, modernizarea 
curriculei, cartografierea instituțiilor de învățământ secundar profesional și crearea a 10 
Centre de excelență. La ora actuală, în învățământul secundar profesional, au fost elaborate 
circa 30 de calificări. Toate aceste acțiuni au ca obiectiv asigurarea calității și transparenței 
pregătirii specialiștilor pentru piața muncii națională și regională.
   

n cadrul Parteneriatului sunt implementate proiecte de mobilitate academică prin Î intermediul acordării burselor de studii şi programelor de schimb de studenţi. În sprijinul 
promovării mobilității academice RM-UE vine noul Program al UE Erasmus+, la care R. 
Moldova este eligibilă începând cu  2014.
Info și detalii pe: 

www.e-
angajare.md.

Centrul de Apel - Piaţa Muncii: apel gratuit 
pe teritoriul Republicii Moldova la tel. 080001000, orele de lucru: 08.30-15.30, 
apel taxabil din străinătate la tel.+373 22 838414.

www.iom.md

www.iom.md

www.asm.md; www.iom.md

www.etf.europa.eu, www.anofm.md, www.legal-in.eu Conţinutul acestei publicaţii ţine de responsabilitatea OIM şi nicidecum nu 
reflectă viziunile Uniunii Europene.



CALENDAR

Promovarea extinderii Programului PARE 1+1 pentru regiunea transnistreană.
1. Întâlnirea și coordonarea cu Ministerul Economiei și cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii a planurilor și metodologiei acestei activități.

2. Instituirea parteneriatului și cooperării cu Ministerul Economiei și cu Organizația pentru Dezvoltarea 
Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, și cu omologii lor din regiunea transnistreană.

II

Consolidarea capacității structurilor de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii locale și 
naționale pentru a satisface comprehensiv necesitățile lucrătorilor migranți antreprenori care se 
întorc în țară.

a)Planificarea atelierelor de instruire și socializare pentru promovarea antreprenorialului inițiat 
individual pentru entitățile relevante din regiunea transnistreană, asociațiile business și furnizorii 
de servicii.

b)Elaborarea agendei primului atelier care va fi axat pe socializare în strânsă cooperare cu actorii 
interesați de pe ambele maluri ale Nistrului.

c)Planificarea vizitei de studiu într-o țară membră a UE pentru a face cunoștință cu practicile de 
succes în administrarea serviciilor pentru antreprenorii începători, pentru ca activitatea 
partenerilor de pe ambele maluri ale Nistrului să fie îmbogățită cu cele mai bune practici 
internaționale existente.

d)Planificarea și organizarea primului atelier comun de socializare. 

IIII

Lucrul asupra Glosarului de Termeni comuni in domeniul Migrației și a Antologiei Migrației;

Desfășurarea Programelor de Suport pentru Migranți și Absolvenți;

Inceputul activității pe cartografierea diasporei;

IIIIII

IVIV

VV



Conţinutul acestei publicaţii ţine de responsabilitatea OIM şi nicidecum nu reflectă viziunile 
Uniunii Europene.

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU 
MIGRAŢIE

Ciuflea str. 
tel. +373 22 232940/41 
www.iom.md
email: iomchisinau@iom.int

Ghenadie Creţu,
Coordonator De Proiect
Migrație și dezvoltare

gcretu@iom.int

36/1, Chişinău

Delegația Uniunii Europene în 
Republica Moldova

str. 12,
Tel. +373 22 505210 
www.eeas.europa.eu/delegations/
moldova

Jarek M. Domański,
Manager de Proiect
Măsuri de Promovare a Încrderii

jarek.domanski@eeas.europa.eu

 Kogălniceanu  Chişinău

Proiect finanţat de 
Uniunea Europeană
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