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OIM a participat la Orã?elul European 
2016 ca sã promoveze proiectele 
finan?ate de UE

În data de 14 mai 2016 la Orã?elul European, 
OIM ?i-a promovat proiectele finan?ate de UE.  
Evenimentul a avut loc în Grãdina publicã 
„?tefan cel Mare ?i Sfînt”. În acest an, OIM s-a 
concentrat pe promovarea proiectului 
„Sus?inerea implementãrii componentei de 
migra?ie ?i dezvoltare a Parteneriatului de 
Mobilitate UE-Moldova ?i valorificarea 
beneficiilor acestuia pentru locuitorii regiunii 
transnistrene a Republicii Moldova” (pe scurt 
SIMP II), acesta fiind unicul proiect curent 
finan?at exclusiv de Uniunea Europeanã. 

Pe lîngã diseminarea pliantelor, bro?urilor ?i al 
altor materiale promo?ionale (ab?ibilduri, 
stegule?e OIM, pixuri, etc.), echipa OIM a 

organizat activitã?i interactive pentru vizitatorii 
cortului. Ace?tia au apreciat în special 
„cartografierea diasporei”, care i-a invitat pe 
vizitatorii tîrgului sã marcheze cu pioneze pe 
harta Europei ora?ul ?i ?ara unde se aflã rudele 
?i/sau prietenii lor. În rezultat am ob?inut o hartã 
plinã cu pioneze, care aratã multitudinea 
migran?ilor originari din Moldova care locuiesc în 
toatã Europa.

De asemenea, mul?i vizitatori au luat parte la 
un chestionar despre migra?ie, care a fost bazat 
pe constatãrile din „Profilul Migra?ional Extins", 
care este elaborat în cadrul proiectului 
european. OIM s-a bucurat de entuziasmul 
participan?ilor ?i voin?a lor de a afla mai multe 
despre fenomenul migra?iei. În baza 
rãspunsurilor, vizitatorilor le-au fost acordate 
premii, în schimb OIM a fost premiat cu zîmbete!
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Cartografierea comprehensivã a diasporei 
moldovene?ti în desfã?urare

În luna martie 2016, OIM a lansat cartografierea 

comprehensivã a diasporei moldovene?ti care 

urma sã fie efectuatã în 5 state: Federa?ia Rusã, 

Italia, Germania, Portugalia ?i Israel. De atunci, 

exper?ii OIM au cãlãtorit în douã din cele cinci state 

men?ionate ?i au efectuat cercetarea planificatã.

De?i este prematur ca datele sã fie interpretate 

?i publicate, este important sã notãm progresul 

cercetãrii pentru ultimele trei luni: în Sankt 

Petersburg ?i Moscova, Federa?ia Rusã au fost 

desfã?urate 200 de chestionare cu membrii 

diasporei, 4 focus grupuri ?i 14 interviuri 

aprofundate; în Padova ?i Roma, Italia au fost 

desfã?urate 2 focus grupuri ?i 13 interviuri 

aprofundate.  

Pe parcursul focus-grupurilor, dl Mo?neaga ?i 

dna Ostavnaia, exper?ii OIM au investigat dacã 

diaspora este con?tientã de modul în care migran?ii 

moldoveni sunt rãspîndi?i în lume, cît de bine ei se 

integreazã în ?ãrile de destina?ie, cine îi ajutã la 

sosirea lor ?i care este experien?a lor în abordarea 

administra?iei publice locale.

Interviurile aprofundate au fost realizate cu 

liderii asocia?iilor diasporale ?i cu oamenii de 

afaceri moldoveni afla?i în strãinãtate. Exper?ii au 

fost curio?i sã cunoascã cum se formeazã 

asocia?iile diasporei, care sunt membrii ?i liderii 

lor, care este planul lor de activitate, care sunt 

obiectivele lor, etc.  

Exper?ii au fost, de asemenea, curio?i sã 

cunoascã care sunt motivele pentru oamenii de 

afaceri moldoveni de a institui afaceri în 

strãinãtate, cît de mari sunt afacerile lor, care sunt 

diferen?ele dintre antreprenoriatul din Moldova ?i 

cel din strãinãtate, ?i cum decurge colaborarea lor 

cu organiza?iile diasporale, dacã este cazul. 

În luna iulie 2016, exper?ii OIM, dl Mo?neaga ?i 

dna Ostavnaia vor vizita Portugalia, Germania ?i 

Israel, iar mai târziu, în toamna anului 2016, ei vor 

prelucra ?i interpreta datele ob?inute. Citi?i mai 

multe despre progresele cartografierii diasporei în 

urmãtoarea edi?ie a buletinului informa?ional. 

CUNOA?TEM DIASPORA
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Formarea în domeniul antreprenoriatului 
continuã pentru furnizorii de servicii 

În perioada 7-9 aprilie, 2016 la Dubãsari, OIM a 

organizat un nou trening de trei zile pentru furnizorii 

publici ?i priva?i de servicii care sprijinã ?i consultã 

antreprenorii începãtori din sectorul întreprinderilor 

mici ?i mijlocii (IMM). 

OIM considerã cã eforturile de consolidare a 

capacitã?ilor oferite în cadrul proiectului vor spori 

abilitã?ile furnizorilor de servicii în domeniul 

consultãrii migran?ilor reveni?i care doresc sã 

înfiin?eze o afacere ?i care, prin urmare, vor 

contribui la dezvoltarea localã, reducerea sãrãciei ?i 

prevenirea migra?iei iregulare.

La formare, au participat 37 de persoane – 
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reprezentan?i ai Camerelor de Comer? de pe ambele 

maluri ale rîului Nistru, Organiza?ia pentru 

Dezvo l tarea Sectoru lu i  IMM (ODIMM),  

reprezentan?i ai diferitor ONG-uri specializate în  

promovarea femeilor antreprenoare ?i al?i furnizori 

de servicii de pe ambele maluri ale Nistrului. Agenda 

treningului a fost foarte bogatã ?i interactivã ?i a fost 

construitã pe baza cuno?tin?elor ob?inute la cele 

douã ateliere anterioare organizate de OIM.

Cu toate cã acest atelier este ultimul atelier 

planificat în cadrul proiectului SIMP, to?i participan?ii 

au subliniat cã doresc ca acestea sã continue. În 

toamna anului 2016, OIM ?i ODIMM planificã sã 

organizeze în regiunea transnistreanã conferin?a 

PARE 1+1, care sperãm, sã dezvolte în continuare 

abilitã?ile participan?ilor atelierului din aprilie.



institu?iilor membre ale GTL ?i-au amintit despre 
obiectivele ?i func?iile PME, precum ?i despre 
provocãrile ?i lacunele a procesului de colectare 
?i de analizã a datelor.  Aceste provocãri trezesc 
necesitatea de a revizui ?i de a actualiza 
indicatorii standardiza?i al PME. Participan?ii au 
fost informa?i, de asemenea, despre activitã?ile 
planificate pentru elaborarea PME pentru anul 
2016.

Membrii GTL au avut posibilitatea sã discute 
?i sã prezinte observa?iile privind recomandãrile 
cãtre Raportului de evaluare a datelor, inclusiv 
privind fezabilitatea, disponibilitatea ?i 
relevan?a indicatorilor PME, pentru care 
institu?iile publice au fost desemnate drept 
furnizori de date. 

În urma reuniunii GTL, institu?iile membre 
vor oferi feedback cu privire la versiunea finalã a 
Raportului de evaluare a datelor, inclusiv privind 
lista revizuitã a indicatorilor standardiza?i pentru 
PME, care urmeazã sã fie elaboratã de cãtre 
consultan?ii OIM. 
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Profilul Migra?ional Extins: reprezentan?ii 
institu?iilor publice se reunesc pentru a 
discuta Raportul actualizat de evaluare a 
datelor

OIM continuã sã acorde asisten?ã Biroului 
pentru Migra?ie ?i Azil al Ministerului Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova în elaborarea 
anualã a Profilului Migra?ional Extins (PME) al 
?ãrii. Cu acest scop, OIM a sprijinit institu?ia 
publicã în organizarea reuniunii în componen?a 
extinsã a Grupul tehnic de lucru (GTL) pentru 
elaborarea profilului. 

Evenimentul a avut loc în data de 22 aprilie 
2016 la Vadul lui Vodã, pentru 22 de participan?i, 
printre care reprezentan?ii Poli?iei de Frontierã, 
Centrului pentru combaterea traficului de fiin?e 
umane, Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerul Muncii, Protec?iei Sociale ?i a Familiei, 
Ministerul Comunica?iilor ?i Tehnologilor 
Informa?ionale, Biroului Na?ional de Statisticã, 
Ministerului Economiei, etc. Reprezentan?ii 



Lista actualizatã a indicatorilor va fi validatã la 
urmãtoarea reuniune a GTL, care este 
planificatã pentru toamna anului 2016. 

Începînd cu anul 2017, lista actualizatã a 
indicatorilor va fi utilizatã ?i pentru elaborarea 
urmãtoarelor versiuni ale PME. 
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Profilul Migra?ional Extins: pãr?ile 
interesate de pe malul stîng al rîului 
Nistru se familiarizeazã cu domeniul 
statisticii migra?ionale

În data de 5 mai 2016 la Tiraspol, a avut loc o 
altã întrunire în componen?ã extinsã cu privire la 
elaborarea Profilului Migra?ional Extins (PME). 
Pentru prima datã, evenimentul a reunit, 32 
reprezentan?i din regiunea transnistreanã ai 
pãr?ilor interesate care se ocupã de colectarea ?i 
analiza datelor migra?ionale, reprezentan?i ai 
societã?ii civile, exper?i ?i cercetãtori ?tiin?ifici de 
pe ambele maluri ale rîului Nistru, precum ?i un 
expert interna?ional privind statistica 
migra?ionalã.

?edin?a a început discutînd subiectul datelor 
disponibile ?i despre furnizorii de date privind 
migra?ia din regiunea transnistreanã. 
Participan?ii au examinat o serie de documente 
elaborate în comun. Printre acestea au fost 
Raportul de evaluare a datelor, care analizeazã 
sursele de date în domeniul migra?iei ?i a 
proceselor de colectare a acestor date în 
regiunea transnistreanã; un glosar de termeni 
privind migra?ia utilizate în legisla?ia/mediul 
academic de pe ambele maluri ale rîului Nistru. 

Participan?ii ?edin?ei le-au comparat cu 
defini?iile interna?ionale; precum ?i au examinat 
antologia cadrului legislativ privind migra?ia ?i 
eforturile analitice întreprinse în regiune.

Un seminar de orientare în domeniul 
statisticii migra?ionale pentru pãr?ile interesate 
din regiunea transnistreanã, condus de expertul 
interna?ional, dna Olga Choudinovskikh a 
urmat. Participan?ii s-au familiarizat cu cele mai 
importante concepte ?i principii ale statisticii 
migra?ionale, poten?ialele surse de date 
migra?ionale, modalitã?i de mãsurare a 
diferitelor categorii ?i fenomene legate de 
migra?ie, inclusiv fluxurile de emigrare ?i 
diaspora etc.; toate bazate pe standardele 
interna?ionale existente.

OIM inten?ioneazã sã organizeze cel pu?in trei 
reuniuni similare pentru a asigura participarea 
largã a cercetãtorilor ?tiin?ifici, a exper?ilor ?i a 
pãr?ilor interesate de pe ambele maluri în 
realizarea unor lucrãri de pregãtire pentru PME, 
inclusiv dezvoltarea unui plan de ac?iuni privind 
îmbunãtã?irea sistemului de colectare a datelor 
migra?ionale din regiune. Eforturile combinate 
vor duce în cele din urmã la pilotarea unui Profil 
M igra?iona l  Ex t ins  pent ru  reg iunea 
transnistreanã. 

REINTEGRAREA MIGRAN?ILOR
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Eveniment de socializare cu migran?ii ?i 
absolven?ii reveni?i în Tiraspol 

În data de 11 iunie 2016, OIM ?i partenerii sãi de 

implementare de pe malul stîng al Nistrului ONG-

ul „Jenskie Inityativy" au organizat la Tiraspol 

primul eveniment de socializare pentru migran?ii 

?i absolven?ii reveni?i, originari din regiunea 

transnistreanã a Republicii Moldova.

Evenimentul a reunit aproximativ 20 de 

beneficiari ai programelor de sus?inere, cî?iva 

beneficiari poten?ial i, reprezentan?i ai 

organ iza?i i lo r  par tenere (ex:  ONG-u l  

"Vzaimodeistvie") si cî?iva invita?i care au venit sã 

informeze beneficiarii programului despre 

posibilitã?ile existente pentru ei. Dna Batushkina, 

reprezentant al Centrului Interna?ional pentru 

REINTEGRAREA MIGRAN?ILOR

Promovarea Femeilor Antreprenoare a încurajat 

migran?ii reveni?i sã foloseascã oportunitã?ile de 

formare disponibile pentru a înfiin?a o micã 

întreprindere pe malul stîng al Nistrului ?i a 

povestit despre oportunitã?ile  existente de 

formare în domeniul antreprenorial.

Beneficiarii programului de sprijin au 

împãrtã?it, de asemenea, experien?ele lor de 

integrare, iar unii dintre ei – obstacolele pe care le 

întîlnesc în procesul de reintegrare, care în primul 

rînd existã din motivul slabei diversitã?i ai 

oportunitã?ilor de angajare în regiune. Cu toate 

acestea, beneficiarii ?i-au exprimat recuno?tin?a 

pentru participare în acest program – mul?i din ei 

au recunoscut cã sprijinul financiar oferit în cadrul 

programului este de multe ori la fel de mult cît un 

membru al familiei cî?tigã  lunar la serviciu. 



NAVIGA?I ONLINE!

Noul „Business Portal” va fi lansat în 
toamna anului 2016

Pe parcursul ultimelor douã luni o companie IT, 
angajatã de OIM ?i Organiza?ia pentru 
Dezvoltarea Sectorului ÎMM (ODIMM), a lucrat la 
modernizarea portalului online, întitulat 

Versiunea modernizatã va fi lansatã în toamna 
anului 2016, ?i aceasta va servi nevoile 
antreprenorilor de pe ambele maluri ale rîului 
Nistru, precum ?i nevoile migran?ilor ?i 
absolven?ilor reveni?i de peste hotare. 

Noul „Business Portal" va deveni o importantã 
platformã web pentru cei care doresc sã dezvolte 
propriile afaceri în Moldova. 

www.businessportal.md. 

Antreprenorii vor putea cu u?urin?ã sã 
acceseze informa?ii despre institu?iile locale 
ex i s t en te  î n  sp r i j i n i r ea  dezvo l t ã r i i  
întreprinderilor mici ?i mijlocii, precum ?i sã 
stabileascã legãturi cu institu?ii din alte raioane. 

Reprezentan?ii mediului de afaceri vor avea, 
de asemenea, posibilitatea de a pune întrebãri 
online, ?i sã fie, în mod alternativ, referi?i la 
institu?iile potrivite, care pot oferi rãspunsuri la 
întrebãrile lor. Vede?i mai jos cum va arata noua 
interfa?ã a portalului!
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C o n s o l i d a r e a  c a p a c i t ã ?i l o r  
structurilor na?ionale ?i locale de 
suport a antreprenorilor mici ?i 
mijlocii de a aborda în mod 
c o m p r e h e n s i v  n e c e s i t ã ?i l e  
lucrãtorilor migran?i – antreprenori 
reîntor?i

Lansarea paginii web businessportal.md ca 
acesta sã includã ?i prestatorii de servicii 
relevan?i din regiunea transnistreanã ?i ca 
sã serveascã nevoilor antreprenorilor din 
acea zonã ?i migran?ilor lucrãtori 
r even i ?i ,  t i ne re tu lu i  ? i  f eme i l o r  
antreprenoare.

Promovarea extinderii Programului 
P A R E  1 + 1  î n  r e g i u n e a  
transnistreanã

  Coordonarea cu ODIMM a planului ?i 
metodologiei activitã?ilor comune a 
proiectului;

2. Stabilirea parteneriatelor cu ODIMM ?i cu 
partenerii lor din regiunea transnistreanã;

3. Planificarea conferin?ei de promovare 
PARE 1+1 în regiunea transnistreanã;

Programe de suport în desfã?urare

1. Lansarea adi?ionalã a programelor de 
sus?inere pentru migran?ii ?i absolven?ii 
reveni?i de peste hotare; 

2. Organizarea unui eveniment de socializare 
pentru beneficiarii programelor de 
sus?inere;

3. Publicarea ?i diseminarea istoriilor de 
succes (bro?urã). 

Sporirea capacitã?ilor Moldovei de 
comunicare cu diaspora

Efectuarea unei analize comparative ?i 
actualizarea con?inutului a mai multor site-uri 
în domeniul migra?iei pentru beneficiul 
moldovenilor de peste hotare ?i celor ce 
inten?ioneazã sã revinã sau sã migreze, 
inclusiv ?i a celor originari din regiunea 
transnistreanã.

A c t i v i t ã ?i  p r i v i n d  d a t e l e  
migra?ionale

  Cartografierea diasporei moldovene?ti în 
Portugalia, Germania ?i Israel;

2. Prezentarea progresului înregistrat al
proiectului ?i activitã?ilor ulterioare la ?edin?a
Comitetului de coordonare a proiectului;

     3. Convocarea în componen?a extinsã a 
Grupului tehnic de lucru pentru elaborarea 
PME pentru a prezenta ?i discuta lista 
indicatorilor standardiza?i ?i ?ablonul PME 
pentru regiune transnistreanã; 

4. Lansarea celei de-a doua edi?ie a Concursului
pentru cea mai bunã lucrare în domeniul
migra?iei pentru tinerii cercetãtori. 

 
 1. 

1.
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CALENDARUL evenimentelor apropiate
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Organiza?ia Interna?ionalã 
pentru Migra?ie, misiunea în 
Moldova

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

Ghenadie Creþu,
Coordonator de proeict
Migraþie ºi Dezvoltare
gcretu@iom.int

36/1  Chiºinãu

Delegaþia Uniunii Europene în 
Republica Moldova

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

Jarek M. Domanski,
Manager de Proiect
Mãsuri de Promovare a Încrederii
jarek.domanski@eeas.europa.eu

u , Chiºinãu

Conþinutul acestei publicaþii þine de responsabilitatea OIM ºi nicidecum nu reflectã viziunile 
Uniuni Europene
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