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În data de 31 august 2015, la finele primei etape a Programului „Promovarea reîntoarcerii migranţilor şi transferului de calificări prin 
facilitarea plasamentelor profesionale temporare (PPT) pentru absolvenţii din străinătate şi migranţii reîntorşi” Misiunea OIM în 
Moldova a lansat următoarele două etape ale programului pentru ambele maluri ale rîului Nistru. 

Sub egida acestui component, Programele de Suport au oferit asistenţă informațională și financiară unui număr total de 100 de 
persoane care au apelat la consultanţii OIM. Dintre aceştia, 59 de beneficiari au primit asistenţă financiară, respectiv: 15 migranţi 
reîntorşi şi 21 tineri absolvenţi de pe malul drept al rîului Nistru; 6 tineri absolvenţi şi 17 migranţi din regiunea transnistreană. Iar 
ceilalți 41 de candidaţi s-au ales cu asistenţă informațională. 

Profitînd de ocazia celei de-a doua etape a activităţilor, OIM a organizat o masă rotundă pentru noua lansare în Tiraspol cu scopul 
de a prezenta rezultatele iniţiale ale Programului din Moldova și regiunea transnistreană, de a face schimb de idei cu privire la 
contribuția migranţilor reîntorşi şi absolvenţilor de peste hotare la dezvoltarea diferitor sectoare strategice ale Republicii Moldova, 
inclusiv regiunea transnistreană, precum şi de a disemina toată informația posibilă și relevantă partenerilor de pe malul stîng al rîului 
Nistru. 

În afară de aceste activităţi, pentru a scoate în evidenţă particularităţile procesului de reintegrare pe piaţa locală a muncii și 
pentru a releva beneficiile şi obstacolele în calea aplicării competenţelor şi know-how-ului acumulat peste hotare în contextul 
Moldovei de pe maul drept al rîului Nistru, inclusiv şi a regiunii transnistrene, în data de 17 decembrie 2015, la primul Seminar 
Academic Internaţional „Procese migraţionale contemporane”, dl Vitalie Varzari, Consultantul OIM și-a prezentat noua sa cercetare 
întitulată „Contribuţiile la dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova prin reintegrarea absolvenților moldoveni reîn-
torşi”. Lucrarea s-a axat pe diverse practici internaționale pentru a aborda legătura între migraţie şi dezvoltare şi a relevat asistenţa 
programelor de reîntoarcere şi reintegrare OIM. Programele au fost apreciate înalt de academicienii moldoveni, ucraineni şi ruşi, care 
au participat la eveniment.  

Este important să menționăm că la moment OIM colectează din partea beneficiarilor de pe ambele maluri ale rîului Nistru istorii 
cu privire la experiența lor de integrare care curînd vor fi publicate şi diseminate pe întreg teritoriul țării. Iar adiţional, în următoarele 
luni va fi organizat și promovat un nou eveniment de networking și socializare pentru migranţii reîntorşi. 

PROGRAMELE DE SUPORT PENTRU TINERII ABSOLVENŢI ŞI MIGRANŢII CARE DORESC SĂ SE REÎNTOARCĂ ŞI SĂ FIE
ANGAJAŢI ÎN ŢARĂ. LANSAREA ETAPELOR II-III ŞI MASA ROTUNDĂ ÎN TIRASPOL 

PROGRAME DE SUPORT



VIZITĂ DE STUDIU LA OSLO, NORVEGIA ORGANIZATĂ DE OIM PENTRU EXPERȚI ÎN DOMENIUL MIGRAȚIEI 
DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI 
În perioada 1-7 noiembrie 2015 OIM a organizat o vizită de studiu la Oslo, Norvegia pentru experții în migrație din domeniul 
academic de pe ambele maluri ale rîului Nistru. 

Organizația Internațională pentru Migrație a facilitat un șir de întîlniri cu 
părțile interesate din domeniul elaborării politicilor în domeniul migrației 
precum Ministerul Justiției și Securității Publice, Ministerul Copiilor, 
Egalității și Incluziunii Sociale, Consiliul de Apel pentru Migrație și Direcția 
Norvegiană pentru imigrare. În același timp au mai fost vizitate și un număr 
de instituții responsabile pentru  producerea, partajarea, analiza și 
cercetarea datelor statistice despre migrație precum instituția centrală 
pentru producerea datelor statistice Statistics Norway, Institutul Norvegian 
de Studii Urbane și Rurale și Universitatea din Oslo. 

Vizita a dotat participanții cu o înțelegere a practicilor europene 
avansate cu privire la datele statistice în domeniul migrației, integrării 
sistemelor electronice și aplicării acestor date în cercetări științifice și elaborare de politici.

VIZITĂ DE STUDIU ÎN DUBLIN, IRLANDA ORGANIZATĂ DE OIM PENTRU EXPERŢII DIN DOMENIUL SUSŢINERII 
ANTREPRENORIATULUI MIC ŞI MIJLOCIU DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI 
Între 30 noiembrie-4 decembrie 2015, a fost organizată o vizită de studiu în Dublin, Irlanda cu scopul consolidării capacității 
structurilor de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) de pe ambele maluri ale rîului Nistru pentru a răspunde într-un 
mod cuprinzător nevoilor migranților antreprenori care au revenit de peste hotare. 

Vizita a fost organizată pentru experți în domeniu, reprezentanții Camerei de Comerț și Industriei a Republicii Moldova, 
Camerei de Comerț a regiunii transnistrene, furnizorilor de servicii în 
domeniul afacerilor de pe ambele maluri ale rîului Nistru, reprezentanții 
Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici și Mijlocii 
(ODIMM) și, desigur, pentru reprezentanții Organizației Internaționale 
pentru Migrație (OIM), Misiunea în Moldova. 

Participanții au avut șansa să studieze în detaliu practicile irlandezilor în 
domeniul  antreprenoriatului social, consultanței start-up-urilor, 
metodelor de consultare a migranților antreprenori și altele, vizitînd un 
număr de organe guvernamentale precum Departamentul de Ocupare a 

Forței de Muncă, Întreprinderilor și Inovației și agenția acestuia – Enterprise 

Ireland, Camera de Comerț din Dublin, Departamentul Diasporei Irlandeze 
din cadrul  Departamentului Afacerilor Externe și Comerțului, Institutul de 
Tehnologii din Dublin, Institutul de Consultanță și Consiliere în 
Management, cîteva organe locale: Unitatea de Dezvoltare Econimică din cadrul Consililului Municipal din Dublin și Birourile 
Întreprindelor Locale, precum și cîteva organizații neguvernamentale: Asociația Irlandeză a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, 
Asociația Firmelor Mici, organizația irlandez-americană „Irish Technology Group”, Connect Ireland și Lined Finance. 
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VIZITĂ DE STUDIU
VIZITA DE STUDIU ÎN IRLANDA. GROS PLAN
Delegația care a participat la vizita de studiu în Dublin, Irlanda a fost compusă din 
prestatori de servicii business de pe ambele maluri ale rîului Nistru, reprezentanții 
Camerei de Comerț de pe ambele maluri ale rîului Nistru, reprezentanții Organizației 
pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și reprezentanții 
OIM.

Vizita a fost extrem de utilă și a impresionat mult fiecare membru al delegației.
Cu toții am înțeles cît de puțin dezvoltată e țara noastră din punct de vedere socio-
economic și cît de mult face guvernul Irlandei pentru susținerea dezvoltării propriilor 
întreprinderi mici și mijlocii.

În numele întregii delegații, aș dori să recapitulez mai jos vizita de studiu, trecînd în 
revistă instituțiile vizitate.

În primul rînd, este important să facem cunoștință cu istoria irlandeză, cu cel puțin cea 
de vreo 30-40 de ani acum.

Perioada anilor 1980 a fost una din cele mai sumbre timpuri din istora Republicii 
Irlanda. Aceasta s-a caracterizat printr-un nivel înalt de șomaj și emigrare în masă. O bună 
parte din capitalul împrumutat în anii 1980 s-a utilizat pentru sprijinirea valutei 
supraevaluate. Investițiile străine, sub forma capitalului de risc, erau descurajate prin 
toate dificultățile evidente.

Perioada dată a fost și una de instabilitate politică, și de corupție politică extremă; 
unele guverne n-au durat niciun an. Problemele au început a să fie abordate în 1987, 
odată cu aplicarea reformei economice, cu reducerea ratei de impozitare, aplicarea 
reformei bunăstării, cu sporirea nivelului de competitivitate și odată cu reducerea 
împrumuturilor pentru acoperirea cheltuielilor curente. Această politică a fost 
continuată și promovată de guvernele succesoare. Suportul considerabil din partea 
Uniunii Europene a fost unul dintre puținele aspecte pozitive din acea perioadă.

În anii 1990, economia Irlandei a intrat în următoarea etapă, supranumită „tigru 
celtic”. Rata investițiilor străine directe, rata redusă a impozitului pe profit, 
managementul economic mai bun și o nouă abordare de „parteneriat social” față de 
relațiile industriale au dus la transformarea economiei irlandeze. Uniunea Europeană a 
contribuit cu peste 10 miliarde euro la dezvoltarea infrastructurii. Către anul 2000, 
Irlanda a devenit una din cele mai avute națiuni din lume; rata șomajului a scăzut la 4% și 
impozitul pe venit reprezenta jumătate din nivelul acesteia înregistrat în anii 1980. 

După care în 2008 a început criza. În ianuarie 2009, numărul persoanelor care trăiau 
din alocațiile de șomaj a crescut pînă la 326,000—cel mai mare nivel înregistrat din 
1967—, și rata șomajului a crescut de la 6,5% în iulie 2008 pînă la 14,8% în iulie 2012. 
Irlanda a trecut peste criză implementînd o strategie din 3 piloni:

• Stabilitate fiscală;
• Redresarea sectorului bancar;
• Încurajarea exporturilor. 

De asemenea și dezvoltarea noilor afaceri a fost percepută ca o soluție pentru depășirea crizei.
Prima instituție care a fost vizitată de delegația noastră a fost Enterprise Ireland (EI) – o organizație guvernamentală responsabilă
de constituirea și dezvoltarea întreprinderilor irlandeze pe piețele mondiale. Scopul EI este de a crea noi locuri de muncă.

1. Populația Irlandei constituie  circa 5 
milioane de persoane. În Dublin locuiesc 
1,3 mln. Diaspora irlandeză se estimează 
la 70 mln. de persoane. 

2. Sectorul IMM-urilor în Irlanda 
cuprinde 99,7% din numărul compani-
ilor înregistrate în 2012. În acestea sunt 
angajați circa 68% din forța de muncă. 
Întreprinderile mari cuprind doar 0,4% 
din forța de muncă, reprezentînd circa 
32% din rata de ocupare.

3. Importanța băncilor pentru sectorul 
IMM-urilor din Irlanda este demonstrată 
prin accesul la finanțare la dezvoltarea 
IMM-urilor (decembrie 2013). Din 
totalul de finanțare din toate sursele 
posibile acordate IMM-urilor,  finele lui 
decembrie 2012,  93,2% din resurse 
financiare au provenit din bănci.

4. Irlanda este pe primul loc în topul 
mondial al celor mai buni executanți al 
investițiilor străine directe. Piețele ISD 
sunt ca o bancă centrală de informație cu 
privire la globalizarea businessului.

5. Irlanda este situată pe locul 4 printre 
cele mai bune țări din lume în domeniul 
afacerilor (IDA Irlanda). Și este pe locul 8 
din cele mai inovative economii din 
lume.

Date despre Irlanda



Organizația cuprinde 600 de angajați, care activează în parteneriat cu întreprinderile irlandeze pentru a le ajuta la etapa de 
inițiere, dezvoltare, inovare și export pe piețele lumii. În 2015, EI a raportat despre crearea unui număr de 21,118 locuri noi de 
muncă. Acest fapt s-a transpus într-o creștere netă de 10,169 locuri de muncă. EI dispune de 30 de oficii în întreaga țară, numite 
birouri locale (detalii despre ele mai jos). Bugetul organizației este de 10 milioane euro. Colaboratorii EI oferă consultanță în 
dezvoltarea întreprinderilor de la zero, consultanță privind accelerarea dezvoltării întreprinderilor deja existente. Comparînd cu 
Moldova, EI este omologul lui ODIMM. Dacă în Moldova există un mecanism care are la bază oferirea unui grant, prin care 60% din 
suma investită trebuie să fie întoarsă, în Irlanda mecanismul este diferit: 50,000 euro vor fi investiți (în două tranșe egale) pentru 
două participări la capital de 5% în cadrul companiei sub forma unor acțiuni ordinare, înseamnă că EI deține 10% din participațiile 
de capital.

Local Enterprise Office (LEO) – (în rom: Biroul Întreprinderilor Locale) este prima încercare de a oferi sprijin informațional (și nu 
numai) întreprinderilor irlandeze în 30 ghișee amplasate în instituții publice în întreg teritoriul Irlandei. LEO oferă următoarele: 
ajutor financiar, acces la  programe de instruire, la programe de mentorat, informații despre Rețeaua Enterprise Europe și Fondul 
European de Ajustare la Globalizare (EGF). LEO este instrumentul online de susținere a IMM-urilor.
LEO oferă financiar menit să acorde asistență la constituirea și/sau dezvoltarea întreprinderilor (SRL, persoane individuale/agenți 
unici, cooperative și parteneriate) care angajează pînă la 10 persoane. Acestea includ:

� Granturi de fezabilitate/inovații;
�  Granturi de activare;
� Granturi de extindere a afacerii.

Un fapt important este că LEO face parte din Comitetele de Planificare Strategică pentru fiecare domeniu reprezentat în 
guvernul irlandez. LEO participă la fiecare sesiune ale acestor comitete și reprezintă vocea și interesele IMM-ruilor. 
Un eveniment interesant organizat de LEO este Ziua Națională a Întreprinderilor Femeilor care-și propune drept scop să încurajeze 

femeile să-și lanseze propriile afaceri și să sporească recunoașterea națională a rolului esențial al antreprenoarelor în Irlanda. 
Evenimentul constă dintr-o varietate de activități, începînd cu oferire și schimb de informații, prezentarea aportului statului pentru 
întreprinderi,  pînă la mentorat de afaceri de la unu la unu.

Lanțul Alimentar Dublin este o inițiativă de colaborare între Asociația Irlandeză a Exportatorilor și a patru birouri LEO sub forma 
unei platforme de desfacere a produselor și serviciilor companiilor autohtone. Lanțul Alimentar Dublin face parte din efortul de 
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valorificare a puterii „colectivului”, pentru a asigura ca produsele și serviciile companiilor din Dublin să fie vizibile pentru 
consumatori.  

Cel mai bun tînăr antreprenor al Irlandei este o altă inițiativă a LEO. În 2015, în etapa finală a concursului s-au întîlnit 23 de tineri 
din 8 regiuni ai țării care au concurat forte strîns pentru premiile concursului. Fondul de investiții din concurs de 100,000 euro este 
divizat între patru premii:
    • cea mai bună idee nouă (investiție 20,000 euro);
    • cel mai bun start up (investiție 30,000 euro);
    • cel mai bun business constituit (investiție 30,000 euro);
    • cîștigătorul general al concursului „Cel mai bun tînăr antreprenor al Irlandei” (investiție adițională 20,000 euro). 

International Development Ireland (IDI), o altă instituție vizitată de delegația noastră care se axează pe implementarea 
practică a proiectelor și care sprijină dezvoltarea corporativă a afacerilor. Acest obiectiv este atins de organizație prin fortificarea 
instituțiilor și factorilor ce stau la baza succesului în astfel de domenii precum, promovarea exporturilor și investițiilor, zonele 
economice, inovații, cercetare și dezvoltare, servicii bancare, turism, sănătate și dezvoltarea IMM-urilor. 

IDI implementează în Moldova un proiect menit să susțină guvernul nostru să elaboreze și să implementeze politici în domeniul 
economiei. Prima cercetare efectuată în cadrul proiectului a analizat funcționalitatea ODIMM. IDI deja a oferit comentarii cu 
privire la acest aspect, cît și a propus direcții în care ODIMM ar trebui să se dezvolte.

Digital Hub este un cluster de organizații pentru dezvoltarea 
companiilor tehnologice. Acesta găzduiește 98 de afaceri deja 
constituite și cuprinde peste 700 de angajați. Digital Hub este cel 
mai vast cluster pentru mediul digital, tehnologic și Internet în 
Irlanda, oferind un spațiu pentru întreprinderile locale, cum ar fi 
Athena Media, Maithú IT Solutions, Software Design și Sonru 
pentru a crește și a se extinde. De la inițierea proiectului, circa 200 
de companii au progresat prin intermediul acestuia, generînd mii 
de locuri de muncă calificate. 101  persoane în etate și 18 afaceri 
locale au progresat datorită cursurilor oferite din hub.

Clubul D8 Surfers oferă instruire digitală gratuită rezidenților 
din comunitatea Dublin 8 care n-au folosit calculatorul, dispozitive 
digitale sau Internetul niciodată sau foarte rar. Programul de 
marketing digital pentru IMM-urile locale a permis ca micile 
companii să învețe marketing-ul digital ca să poată să-și promoveze 
afacerile în regim online. La fel, Digital Hub a gestionat primul său 
program #Techmums care își propunea drept scop să ajute mamele 
din comunităţile  locale să depășească teama lor față de 
tehnologie, oferindu-le ateliere și instruire practică pentru a le 
spori încrederea, abilitățile locale și inspirația de care au nevoie 
pentru a face parte din revoluția digitală.

De asemenea, a fost plăcut să aflăm că în Ilac Shopping Centre 
este localizat Centrul Business de Informații (CBI) care este o 
bibliotecă publică cu un accent pe studierea și dezvoltarea 

afacerilor. Deseori, CBI organizează prelegeri cu oameni de afaceri și profesioniști în domeniul de cercetare și dezvoltare în 
domeniul afacerilor, participarea la care este gratuită. Biblioteca deține un capital impresionant de cărți și un milion de articole din 
130 de reviste internaționale de management al afacerilor. 

Irlanda este gazda la 9 din 10 companii din  topul mondial   al 
companiilor tehnologice medicale, cum ar fi Scientific şi 
Medtronic Boston;

Irlanda este gazda la 8 companii din topul mondial  al 
companiilor bio-farmacologice, cum ar fi Pfizer şi Amgen;

10 top companii „născute pe internet” se găsesc în Irlanda;

Irlanda deţine cea mai mică rată de impozitare pe profit în 
Europa de 12,5%;

Companiile irlandeze pot beneficia de un credit fiscal de 25% 
pentru costurile de cercetare şi dezvoltare;

Irlanda deţine acorduri de impozitare dublă cu alte 60 de 
ţări, inclusiv toţi partenerii comerciali majori.

FAPTE INTERESANTE DESPRE IRLANDA 
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Plato Dublin este o rețea confidențială de ajutor în domeniul business pentru managerii-proprietari ai IMM-urilor, finanțată de 
Biroul Întreprinderilor Locale din Dublin (LEO). Plato este dedicat dezvoltării de succes a întreprinderilor din sectorului IMM. Prin 
intermediul unui parteneriat unic cu întreprinderi mari „părinți” și Biroul Întreprinderilor Locale, Plato oferă IMM-urilor servicii de 
consiliere confidențială, studiere facilitată în grup, expertiză și sfaturi din partea specialiștilor, oportunități de relaționare și 
instruire în domeniul dezvoltării afacerilor. 

În fiecare an, Plato realizează un program de dezvoltare care durează 18 luni. Participanții sunt repartizați în grupuri, iar fiecare 
grup se întrunește lunar pentru 3 ore ca să-și discute problemele lor în afaceri. Fiecare grup, în mod tipic, cuprinde 12-15 manageri 
ambițioși și cu același mod de gîndire, care doresc să-și dezvolte atît propriile capacități, cît și să contribuie la succesul afacerilor lor. 

Delegația noastră s-a întîlnit cu șase manageri-proprietari care ne-au vorbit despre experiența lor în Plato și despre avantajele 
pe care le-au primit prin intermediul acestui program. De exemplu, un manager-proprietar a inițiat în 1984 cu 100 euro o mică 
afacere. După care, aceasta a aderat la Plato în 1994, fiind susținută și decompania americană IBM. Astăzi compania oferă locuri de 
muncă pentru 100 de angajați. Compania caută să colaboreze cu Moldova pentru a importa unele produse care lipsesc de pe piața 
irlandeză. 

De asemenea, noi am purtat o discuție succintă cu „compania părinte” a acesteia, care ne-a relatat despre avantajele susținerii 
micilor afaceri. Din această discuție noi am aflat că uneori problemele afacerilor mici pot fi soluționate nu doar cu sprijinului 
acordat de companii părinte, dar de aceste companii propriu-zis. 
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Un program care ne-a surprins mult este numit ConnectIreland, care este o modalitate inovativă de a crea noi locuri de muncă 
în Irlanda prin valorificarea puterii diasporei globale, acasă și peste hotare. Misiunea lor este de a atrage în Irlanda companiile 
străine care se extind pe plan internațional prin intermediul persoanelor ordinare, creînd locuri de muncă și securizînd viitorul 
economiei irlandeze. 

Oricine poate să se înregistreze pe site-ul web al organizației, să găsească o companie care nu este prezentă în Irlanda, dar ar 
vrea să se extindă în țară. Aceste persoane joacă rolul unui conector dintre potențialul consumator și prestator de servicii, fapt care 
est răsplătit cu un premiu de 1,500 euro pentru fiecare loc de muncă creat!
La moment ConnectIreland are circa 60,000 de conectori. Statul răsplătește ConnectIreland pentru fiecare companie adusă în 
Irlanda cu o sumă în mediu  de 4000 euro.

Irish Abroad a fost constituită în 2004 și  
reprezintă unitatea diasporei irlandeze din  cadrul 
Departamentului Afacerilor Externe și a 
Comerțului care coordonează prestarea serviciilor 
către emigranții irlandezi de pe întregul glob. 
Unitatea administrează suportul financiar acordat 
organizațiilor în sectorul voluntar implicate în 
prestarea serviciilor emigranților irlandezi. 
    Această unitate a organizat  pentru prima dată 
în 2009 Forumul Economic Global Irlandez, și de 
atunci, o dată în doi ani, circa 270 de membri din 
această rețea participă la acest Forumul organizat 
în Dublin. Subiectul principal al forumului este 
crearea condițiilor potrivite pentru înmulțirea  
locurilor de muncă în Irlanda.

Principalul rol al Camerei de Comerț din Dublin 
este cel de a ajuta companiile care doresc să-și 
exporte produsele lor. Adițional, Camera implem-
entează programul Erasmus pentru tineri. De 
asemenea, Camera a încurajează femeile să 
avanseze în domeniul afacerilor printr-un pro-
gram susținut de UE. Deoarece Camera nu este 
finanțată de stat, cotizația de membru costă 500-5000 euro pe an. 

Gazda noastră din cadrul Camerei a afirmat că multe companii americane offshore sunt localizate în Irlanda din cauza unui 
sistem de impozitare lejer. Recent, la nivelul UE s-a aprobat egalizarea ratei impozitului pe profit (în Irlanda rata este cea mai redusă 
– 12,5%, iar în alte țări europene este de 20%). Acest fapt va fi crucial pentru economia irlandeză, ținînd cont de faptul că mulți 
investitori vor dori să-și retragă companiile din Irlanda.

Vizita la Colegiul Trinity din cadrul Universității din Dublin a fost uimitoare. Colegiul Trinity din Dublin este recunoscut pe plan 
internațional drept prima universitate din Irlanda și drept una din universitățile din lume cu cel mai avansat nivel de cercetare. 
Fondată în 1592, potrivit modelului general al colegiilor vechi din Oxford și Cambridge, universitatea dată este cea mai veche din 
Irlanda și una din cele mai vechi din Europa de Vest. Studenții beneficiază de instruire de la experții lideri din întreaga lume. 

Colegiul Trinity este situat pe locul 78 după criteriul călității studiilor. Colegiul deține 839 de personal academic și 17,000 de 
studenți. Pe teritoriul campus-ului au fost lansate 50 de companii cu 450 de inovații și patente precum IdentiGen – o inovație care 
poate să dovedească cu ușurință ţara de origine a oricărui produs. Colegiul Trinity a produs mult mai mulți antreprenori, decît orice 
altă universitate din Europa din ultimii cinci ani. 

VIZITĂ DE STUDIU



Asociația Irlandeză a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (AIIMM) este unica asociație independentă reprezentativă pentru 
întreprinderi mici și mijlocii și la moment cuprinde 9,500 membri în toată țara. Doar în Irlanda, AIIMM este independentă de 
companiile mari, băncile mari și guvern. Aceasta  vociferează problemele cu care se confruntă managerii, proprietarii de IMM. 
   AIIMM este deținută, fondată și gestionată de managerii-proprietari de IMM, reprezentînd sectorul prin cei circa 9,500 de 
membri. Astfel,aceștia sunt realmente vocea independentă a IMM-urilor irlandeze. AIIMM este o organizație non-profit care oferă 
instruiri elaborate în mod special pentru IMM-uri, aplicînd în practică instrumente care pot fi preluate imediat în companie, cît și 
servicii de mentorat. Pe parcursul 2015, AIIMM a oferit 2500 de instruiri. Cotizația de membru pe an pentru o companie cu 1-10 
angajați constituie 425 euro, iar pentru o companie cu 10-20 angajați se ridică la 530 Euro.

Delegația noastră a fost impresionată de oportunitățile enorme și serviciile vaste oferite în Irlanda pentru sectorul IMM. 
Profesionalismul și deschiderea reprezentanților companiilor cu care ne-am întîlnit ne-a surprins plăcut. Pentru cîteva clipe, unii 
din noi și-au dorit să locuiască în Irlanda. Totuși, am decis să revenim acasă și să încercăm să implementăm cel puțin unele lucruri pe 
care le-am văzut în Irlanda. 

Autor
Ana Ciurac, Asistent de proiect, Programul pentru Migrație și Dezvoltare, OIM

VIZITĂ DE STUDIU



VIZITA DE STUDIU ÎN IRLANDA. FEEDBACK DE LA PARTICIPANŢI

„În general, vizita a decurs dinamic și cu succes. Mie mi-a fost interesantă experiența instituțiilor prestatoare de servicii de 
consultanță în afaceri în lucrul cu sectorul IMM. De asemenea, a fost captivantă experiența în domeniul susținerii antreprenorilor 
începători. În timpul vizitei, membrii delegației au luat cunoștință cu actualele programe guvernamentale irlandeze pentru a 
sprijini dezvoltarea IMM-urilor. Este foarte important că guvernul irlandez finanțează multe proiecte care vizează crearea și 
dezvoltarea afacerilor mici.”

Alexandra Martinenco, Camera de Comerț și Industrie din regiunea transnistreană

„Consider că vizita a fost foarte utilă și informativă. În Irlanda există o 
experiență bună de lucru cu start-up-urile și sistemul care promovează 
dezvoltarea afacerilor atît pentru antreprenorii începători, cît și pentru 
afaceri serioase.

Am fost impresionată de patriotismul irlandezilor și atitudinea 
statului (guvernului) în crearea condițiilor pentru dezvoltarea mediului 
de afaceri.

În plus, în Irlanda există un parteneriat public-privat eficient pentru 
dezvoltarea cadrului antreprenorial. Interesele persoanelor, în special 
ale antreprenorilor începători sunt puse pe prim plan în agenda de 
lucru ale instituțiilor guvernamentale, ministere, organizații publice și 
companii private. Totul se face în așa fel, încît să încurajeze oamenii să 
se implice în afaceri, în special în acele moderne și inovatoare.”

Tatiana Batuschina, Fondatorul și Președintele 
Consiliul de administrație al Centrului Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB)

„În timpul vizitei campus-ului tehnologic și antreprenorial din Colegiul Trinity am 
obținut o vastă experiență care va fi transferată instituțiilor de învățământ superior 
transnistrene. Am văzut clar un exemplu de parteneriat dintre instituții de învățămînt și 
afaceri.

Am învățat despre programele de tineret, rețeaua de femei antreprenoare, și despre  
organizarea Forumului Economic Global.

Am fost impresionată de Centrul de Informații în Afaceri care oferă posibilitatea 
selectării informațiilor pentru oamenii de afaceri începători și antreprenorii în 
dezvoltare, cît și site-urile web pentru reprezentanții mediului de afaceri.”

Valentina Procova, directorul LLC Leasing-Realt din Tiraspol

VIZITĂ DE STUDIU



PRIMUL SEMINAR ACADEMIC INTERNAŢIONAL „PROCESELE MIGRAŢIONALE CONTEMPORANE” 
ORGANIZAT ÎN TIRASPOL 
La 17 decembrie 2015, a fost organizat în Tiraspol primul Seminar Academic Internațional „Procese migraționale 
contemporane”. Seminarul și-a propus drept scop să îmbunătățească legăturile și să sporească încrederea între comunitatea 
academică și cea de cercetare de pe ambele maluri ale rîului Nistru, pentru a contribui la elaborarea unei metodologii a 
Profilului Migrațional Extins (PME) ajustate la necesitățile regiunii transnistrene, și eventual la pilotarea unui profil migra-
țional pentru regiune, care ar deveni o practică unită atât pe plan local, cît și internațional. 

Seminarul a fost organizat cu ajutorul mediului academic și 
experților de pe ambele maluri ale rîului Nistru, inclusiv și d-nei 
Olga Ciudinovskih, Expert Internațional Superior în domeniul 
statisticii migraționale. Parteneriatele între echipele de experți 
au fost susținute de Misiunea OIM în Moldova pentru a sprijini 
eforturile comune în evaluarea și obținerea unor statistici 
fiabile și comparabile pe plan internațional și a unor date 
analitice cu privire la migrație pentru a contribui la elaborarea 
PME pentru ambele maluri ale rîului Nistru și prin consecință în 
elaborarea unor politici bazate pe dovezi cu relevanță pentru 
regiunea transnistreană. 

Evenimentul a fost organizat în incinta Universității din 
Tiraspol „T. G. Şevchenko”și a adunat circa 50 de reprezentanți ai comunității academice și de cercetare din Rusia, Ucraina, 
Moldova și regiunea transnistreană, care au făcut schimb de opinii privind precondițiile și consecințele fenomenului migraț-
iei în regiunea Europeană și CSI. Seminarul de o zi a inclus o sesiune plenară de dimineață și patru paneluri tematice după 
masă. 

Sesiunea plenară a început cu un cuvînt de salut din partea d-nei Ekaterina Dorodnova, Consilierul Politici al Delegației UE 

în Moldova, d-lui Antonio Polosa, Șeful Misiunii OIM în Moldova, cît și din partea reprezentanților Universității din Tiraspol – 

d-na Irina Stratievskaia, Prorector și d-na Elena Bobkova, Decanul Facultății de Științe Sociale. 
În acest context, dl Antonio Polosa a salutat organizarea unor astfel de evenimente care „servesc drept o platformă 

pentru schimb internațional și regional, și ar putea să avanseze în mod potențial continuarea cooperării și schimbul de 
cunoștințe”. Dînsul a explicat: „Tendințele și fenomenul migrației, în diversitatea lor plină de provocări, nu pot fi gestionate 
doar de o țară de sine stătător – și noi putem învăța unul de altul despre cele mai bune practici și succese”. 

Panelele seminarului s-au axat pe discuții vizînd caracteristicile proceselor migraționale contemporane și impactul 
acestora asupra dezvoltării societății; particularitățile diasporei și problemele cu care se confruntă aceasta; metodele de 
cercetare și reglementare ale proceselor migraționale, inclusiv mecanismele de colectare, analiză și utilizare a datelor 
privind migrația. 

Adițional, drept parte a seminarului a fost organizată și ceremonia de premiere din cadrul Concursului pentru cea mai 
bună lucrare de cercetare în domeniul migrației. Citiți mai multe despre aceasta în următorul articol. 

Toate lucrările de cercetare prezentate și discutate pe parcursul seminarului vor fi compilate într-o colecție de articole 
care vor fi diseminate mediului academic, cercetărilor și oficialilor de pe ambele maluri ale rîului Nistru, cît și altor actori. 

Pe tot parcursul proiectului, vor mai fi organizate alte două seminare cu privire la planificarea politicilor și datelor cu 
privire la migrație, cu participarea mediului academic, experților și posibil a oficialilor de pe ambele maluri ale rîului Nistru 
pentru a asigura o producere, schimb și utilizare mai bună a datelor privind migrația, cît și o coerență mai mare a politicilor 
migraționale la nivel național și local, inclusiv regiunea transnistreană. 

SEMINAR ACADEMIC



PRIMA EDIŢIE A CONCURSULUI PENTRU CEA MAI BUNĂ LUCRARE DESPRE MIGRAŢIE PENTRU TINERII CERCETĂTORI 
DE PE AMBELE MALURI ALE RÎULUI NISTRU 
Pentru a educa o nouă generație de cercetători în domeniul migrației de pe ambele maluri ale rîului Nistru, sub egida proiectului a fost organizat un 
concurs pentru cele mai bune lucrări de cercetare cu privire la migrație. 

Astfel, solicitarea lucrărilor de cercetare a fost anunțată de Misiunea OIM în Moldova oferind o perioadă de participare din septembrie pînă-n 
noiembrie 2015. Drept rezultat, concursul a adunat peste douăzeci de lucrări de cercetare cu privire la migrație din partea studenților din colegii și 
universități, cît și din partea tinerilor cercetători înscriși în programe de studii de licență, masterat și doctorat de pe ambele maluri ale rîului Nistru și 
peste hotare, predate la Universitatea din Tiraspol „T. G. Şevchenko”, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, 
Universitatea Georgetown din Washington D.C. (Districtul Columbia, SUA), Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz (Germania) etc. 

Lucrările de cercetare înscrise în concurs au fost evaluate de un Comitet de Selectare, compus din reprezentanții mediului academic din regiunea 
transnistreană, reprezentanții OIM și experți, cît și cu prezența unui Expert Internațional Superior în domeniul statisticilor migraționale, cu ajutorul 
unui set de criterii de evaluare cu privire la calitatea, originalitatea și actualitatea lucrărilor de cercetare. 

Drept rezultat, unele din lucrările de cercetare cîștigătoare au fost prezentate și premiate pe parcursul ceremoniei de premiere organizate drept 
parte din seminarul internațional academic și de politici migraționale „Procesele migraționale contemporane” ținut la 17 decembrie 2015 în Tiraspol. 
Cîștigătorii concursului au primit diplome de onoare, bani și cărți drept premii, iar toți participanții concursului au primit diplome de participare și 
cărți. O ceremonie adițională de premiere a fost organizată la Chișinău în data de 28 decembrie 2015, pentru participanții la concurs care nu au reușit 
să participe la seminarul internațional academic, pentru a le înmîna diplomele și premiile relevante.  

Tinerii cercetători care au cîștigat premii sunt: 
Locul 3:

Andrei Topal, student, Facultatea Științelor Naturale, Universitatea din Tiraspol „T. G. Șevcenko” pentru lucrarea „Migrația cu scopul de a munci la 
întoarcere: perspectivele utilizării competențelor și resurselor dobîndite în domeniul dezvoltării afacerilor”;

Daniela Groza-Josanu, studentă, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău pentru lucrarea „Migrația părinților în scop de 
muncă: o soluție pentru sărăcie sau un eșec al copilăriei”;

Vladislav Sokolov, student, Facultatea Științelor Naturale, Universitatea din Tiraspol „T. G. Șevcenko” pentru lucrarea  „Impactul migrației asupra 
familiilor migranților în mediul rural și urban: cercetarea studiiior de caz”;

Vadim Cujbă, student, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău pentru 
lucrarea „Impactul migrației asupra evoluției populației urbane din Republica Moldova”;

Tatiana Sava, studentă, Facultatea Pedagogică, Universitatea din Tiraspol „T. G. Șevcenko” pentru lucrarea „Copii migranților: provocări și 
probleme”;
Locul 2:

 Irina Kondratenko, docent, Departamentul de Psihologie, Universitatea din Tiraspol „T. G. Șevcenko” pentru lucrarea „Percepțiile studenților 
despre migrație”;

Daniela Buraga, studentă, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 
pentru lucrarea „Impactul migrației asupra localității mele (Filipeni)”;  

Eugeniu Burdelinîi, cercetător vizitator internațional, Școala Edmund A. Walsh pentru 
Serviciu Străin, Institutul de Studiere a Migrației Internaționale (ISIM), Universitatea 
Georgetown, Washington DC, SUA; doctorand, catedra de Ştiinţe Politice, Universitatea 
de Stat din Moldova pentru lucrarea „Migranții moldoveni reîntorși drept agenți ai 
schimbării”: unele probleme de reîntoarcere și reîntegrare a migranților de muncă 
moldoveni din Uniunea Europeană în Republica Moldova”;
Locul 1:
   Adriana Celan, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, 
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău pentru lucrarea „Revenirea migranților 
bătrîni: cause și probleme actuale”.

Pentru a continua încurajarea mai multor studenți și tineri cercetători de pe ambele 
maluri ale rîului Nistru de a cerceta subiectul migrației, o a doua ediție a concursului 
deschis pentru cea mai bună lucrare de cercetare cu privire la migrație va fi organizată în 
decembrie 2016. 

„

TINERI CERCETĂTORI



AJUTOR PENTRU PĂTURILE VULNERABILE DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ, AFECTATE DE MIGRAŢIE ŞI AFLATE ÎN 
SITUAŢII DE RISC
În cadrul unuia din componentele proiectului căruia îi este dedicat acest buletin informativ, se oferă suport păturilor vulnerabile din regiunea 
transnistreană, fie afectate de migraţie, fie aflate în situaţii de risc. Activităţile acestui component sunt orientate către identificarea victimelor traficului de 
fiinţe umane şi violenţei în familie şi persoanelor din grupul de risc, reintegrarea victimelor şi angajarea în cîmpul muncii a migranţilor întorşi şi sunt 
implementate în comun cu activităţile proiectelor Organizaţiei Internaţionale de Migraţie în cadrul programului de combatere a traficului de fiinţe umane 
în regiunea transnistreană, implementat cu ajutorul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei şi organizaţiei suedeze de caritate Lakarmissionen. 

Activităţile în teren se realizează prin intermediul organizaţiilor societăţii civile din regiunea transnistreană, care dispun de experienţă profundă şi 
îndelungată în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, în special prin organizaţia pentru protecţia drepturilor umane social-economice şi 
culturale, ale familiei şi copilului „Vzaimodeistvie” şi Centrul pentru inovaţii sociale şi juridice „Jenskie initiativy”.

Organizaţia „Vzaimodeistvie” desfăşoară o activitate intensă în prevenirea acestor fenomene anti-sociale prin intermediul a două linii telefonice 
gratuite în regiunea transnistreană: Linie fierbinte pentru prevenirea traficului de fiinţe umane şi migraţie ilegală 080088888 şi Telefonului de încredere în 
domeniul violenţei în familie 080099800, precum şi prin intermediul mijloacelor de informare în masă şi reţele de socializare. 

În 2015, la Linia fierbinte au fost efectuate 785 apeluri, dintre care 106 ţineau de oferirea consultaţiilor în cazuri urgente, 9 dintre care au fost iniţiate în 
2015. Un caz urgent este un dosar cu date personale şi un plan individual pentru reîntoarcerea şi reintegrarea victimei. Informaţia este strict confidenţială. 
Operatorii Telefonului de încredere au recepţionat 1341 apeluri, 479 dintre care – consultarea victimelor violenţei în familie şi a apropiaţilor lor la telefon 
(anonim) şi 276 apeluri legate de cele 79 de cazuri urgente iniţiate. 

În perioada ianuarie-decembrie 2015, circa 160 de apeluri au parvenit la Linia fierbinte şi la Telefonul de încredere, cu solicitarea de a oferi suport în 
soluţionarea diferitor subiecte juridice. 23 de apeluri au parvenit la Linia fierbinte, 137 de apeluri au parvenit la Telefonul de încredere. Operatorii liniilor 
telefonice gratuite, la rîndul lor, coordonează referirea solicitărilor şi cazurilor urgente, folosind legăturile profesionale consolidate cu organizaţiile non-
guvernamentale şi autorităţile locale, stabilite pe parcursul ultimilor zece ani. 

Atenţie specială se atrage oferirii asistenţei directe victimelor, consultaţiilor în subiecte ce ţin de riscul traficului de fiinţe umane şi violenţa în familie, 
garanţiilor sociale: din momentul identificării şi pînă la finalizarea procesului de reintegrare în conformitate cu standardele internaţionale în oferirea 
suportului victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei. În procesul reintegrării, beneficiarii se bucură de diferite tipuri de asistentă socială şi 
monitorizare; consultaţii ale psihologului; consultaţii ale juristului; asistenţă în perfectarea actelor de identitate; sprijin în repatriere; referirea 
beneficiarilor, care se află în situaţii dificile, la centrele de criză; achiziţionarea medicamentelor; sprijin în efectuarea investigaţiilor medicale şi a 
tratamentului; procurarea produselor; achiziţionarea bunurilor şi serviciilor pentru necesităţi casnice şi de familie; achiziţionarea obiectelor necesare 
pentru şcoală; achitarea cheltuielilor de transport; achitarea serviciilor juridice; achiziţionarea îmbrăcămintei, încălţămintei; formare la cursuri 
profesionale; asistenţă în angajarea în cîmpul muncii; asistenţă în oficializarea pensiilor şi beneficiilor sociale; asistenţă în înmatricularea în instituţii 
educaţionale. 

În anul 2015, Parteneriatul non-comercial „Jenskie initiativy” a oferit asistenţă socială pentru 257 de beneficiari, dintre care 106 persoane – victime 
ale violenţei în familie; 16 persoane – victime ale traficului de fiinţe umane; 26 de persoane – migranţi aflaţi în dificultate; 9 persoane – agresori care au 
solicitat ajutor; 32 de persoane – copii minori fără supraveghere parentală şi neînsoţiţi; 68 de persoane aflate în dificultate, care necesită asistenţă.

Experienţa demonstrează că victimele traficului de persoane şi ale violenţei în familie, din diferite motive, nu doresc să solicite ajutorul poliţiei, 
preferînd să se adreseze serviciilor sociale. Posibilităţile alternative pentru contactul iniţial cu victimele traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie 
sporesc şansele de acces la asistenţă, cel puţin, la etapa iniţială. Pînă în acest moment, în regiunea transnistreană nu există vreun mecanism normativ-
juridic care ar asigura legătura între organele statului şi organizaţiile non-guvernamentale pentru a oferi protecţia necesară şi a reintegra victimele 
traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie, în pofida faptului că legislaţia locală privitor la prevenirea traficului de fiinţe umane presupune 
existenţa unui astfel de mecanism. 

În octombrie 2015 a fost încheiat un acord de parteneriat între organizaţiile non-guvernamentale partenere: în cadrul activităţii comune se presupune 
oferirea asistenţei sociale calificate şi complexe şi la timp victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie. Specialiştii organizaţiilor sunt în 
permanenţă instruiţi la subiectul acordării asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie, în special, în subiecte după cum 
urmează: „Asistenţă psihologică şi socială victimelor violenţei sexuale”, „Lucrul cu partenerii, care recurg la violenţa în familie”. Pe lîngă seminariile 
profesionale, angajaţii mai beneficiază de formări pentru dezvoltare personală, cum ar fi „Cum să reuşeşti să trăieşti şi să munceşti eficient?”.

Partenerii iniţiază şi participă la întruniri de lucru cu reprezentanţii organelor statului şi ai organizaţiilor non-guvernamentale, cu jurnaliştii, experţii, 
reprezentanţii organizaţiilor internaţionale şi ai donatorilor. 

Organizaţia pentru protecţia drepturilor umane social-
economice şi culturale, ale familiei şi copilului „Vzaimodeistvie” 

şi Centrul inovaţiilor sociale şi juridice „Jenskie initiativy”.

SUSŢINERE



OMNIPREZENŢĂ ŞI ACŢIUNI DE SUSŢINERE
Datorită suportului acordat în cadrul proiectului „Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a 
Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova și valorificarea beneficiilor acestuia pentru locuitorii regiunii transnistrene a 
Republicii Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, Misiunea OIM în Moldova a reușit să participe în diferite evenimente 
și să-și promoveze activitățile și proiectele, în special cele finanțate de UE. Pe finalul acestui buletin, haideți să recapitulăm 
cele mai mari evenimente: 

  Tîrgul Națiunilor Unite, care a fost organizat la 24 octombrie 2015 în incinta Bibliotecii      
Naționale din Chișinău pentru a celebra cea de-a 70-a aniversare de la fondarea Organizației 
Națiunilor Unite, și pe parcursul căruia toate agențiile ONU, inclusiv OIM, și-au prezentat 
activitățile și proiectele; 

  Tîrgul de Crăciun, organizat la 6 decembrie 2015, în incinta 
MoldExpo, Chișinău. Pe parcursul tîrgului, OIM Moldova a fost prezentă drept parte din echipa 
țărilor ONU într-un spațiu comun cu alte agenții ONU, dar și cu o gheretă separată, la care pe lîngă 
promovarea activităților sale, au fost comercializate produse confecționate de mînă de 
beneficiarii adăposturilor pentru victimele violenței și traficului/ONG-urilor susținute de OIM; 

    Forumul Anual al Femeilor, organizat la 19 decembrie 2015 în Chișinău de Platforma Națională 
a Femeilor din Moldova. Scopul acestui eveniment a fost de a crea un mediu pentru discuții 
despre oportunitățile pentru abilitarea femeilor. OIM Moldova a oferit suport pentru 
participarea la eveniment a femeilor – lideri/activiste în domeniul afacerilor din regiunea 
transnistreană. 

OMNIPREZENŢĂ



CALENDAR

Consolidarea capacităților structurilor naționale și locale de suport a întreprinderilor mici și 
mijlocii de a aborda în mod comprehensiv necesitățile lucrătorilor migranți – antreprenori 
reîntorși 

1) Întîlnirea și coordonarea cu ODIMM pentru a actualiza businessportal.md pentru a include și 
prestatorii de servicii relevanți din regiunea transnistreană și pentru a deservi necesitățile 
antreprenorilor din această regiune precum și a lucrătorilor migranți reîntorși, antreprenorilor – tineri 
și femei;

2) Planificarea următorului atelier comun de relaționare și dezvoltare a capacităților pentru ambele 
maluri ale rîului Nistru. 

II

Promovarea extinderii Programului PARE 1+1 în regiunea transnistreană

1) Întîlnirea și coordonarea cu Ministerul Economiei și ODIMM a planurilor și metodologiei activității vi-

zate;

2) Stabilirea parteneriatului și cooperarea cu Ministerul Economiei și ODIMM, și omologii acestora din 

regiunea transnistreană;

3) Planificarea conferinței pentru promovarea programului PARE în regiunea transnistreană.  

IIII

Activități privind datele ce țin de migrație IIIIII

1) Lansarea activităților în teritoriu privind cartografierea diasporei, cu primul sondaj online al 

membrilor diasporei și cu prima vizită de studiu în Rusia, Moscova;

2) Activități privind Indicatorii Profilului Migrațional Extins. 

 

IVIV Programe de suport în derulare 

1) Organizarea evenimentului de relaționale pentru migranții reîntorși – beneficiari;

2) Publicarea și diseminarea broșurilor „Istorii de succes”. 



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

Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie în Moldova

str. Ciuflea 
tel. +373 22 232940/41 
www.iom.md
e-mail: 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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