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Această publicaţie a fost elaborată de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, 
Misiunea în Moldova în cadrul proiectului „Abordarea efectelor negative ale migraţiei 
asupra minorilor şi familiilor rămase în ţara”, �nanţat de Uniunea Europeană, 
co-�nanţat şi implementat de Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei în 
parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova. Conţinutul acestei 
publicaţii se a�ă în responsabilitatea totală a autorilor şi nu poate � considerat în nici 
un caz ca re�ectând viziunile donatorilor sau agenţiilor de implementare.

“Uniunea Europeană este compusă din 27 state membre, care au decis să-şi 
unească treptat abilităţile, resursele şi destinele. Împreună, pe  parcursul unei 
perioade de extindere de 50 de ani, aceste state au edi�cat o zonă de 
stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând în acelaşi timp 
diversitate culturală, toleranţă şi libertăţile individuale. 

Uniunea Europeană şi-a asumat angajamentul de a-şi partaja realizările şi 
valorile sale cu ţările şi naţiunile dincolo de frontierele sale”.    

Comisia Europeană este organul executiv al UE.

Proiect �nanțat de Uniunea Europeană

Pentru mai multă informaţie:
Situl o�cial al Uniunii Europene: www.europa.eu
Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova
E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Ministerul Muncii și Politicilor Sociale  al Italiei, 
Direcţia Generală pentru Imigrare și Politici de Integrare:
St. Fornovo 8, 00192, Roma, Italia
Tel.: +390646834764; Fax: +390646834769
E-mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it
Internet: www.lavoro.gov.it

Ministerul Muncii, Protecției Sociale
și Familiei al Republicii Moldova:
Str. Alecsandri 1, Chişinău, MD-2009, Republica Moldova
Tel.: +373 22 26 93 01; Fax: +373 22 26 93 10
E-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Internet: www.mpsfc.gov.md

Organizaţia Internaţională
pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova:
Str. Ciu�ea 36/1, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel.: +373 22 23 29 40/41; Fax: +373 22 23 28 62 
E-mail: iomchisinau@iom.int
Internet: www.iom.md

Uniunea Europeană Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei

Ministerul Muncii 
Protecţiei Sociale şi Familiei
al Republicii Moldova

Organizaţia Internaţională
pentru Migraţie,
Misiunea în Moldova
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Migraţia legală a adulţilor asigură o serie de avantaje, atât pentru 
membrii familiei rămași acasă, cât și pentru migranţi. Avantajul 
principal este posibilitatea vizitării mai frecvente a familiei. Ca 
rezultat, se menţin relaţii bune dintre copii și părinţi, copiii nu se 
simt singuratici, lipsiţi de suport și dezorientaţi. Migranţii la 
rândul lor, bene�ciază de un nivel înalt de securitate și protecţie 
din partea ţării de destinaţie. 

În scopul integrării migranţilor cu statut legal, statele le oferă 
străinilor următoarele servicii: cursuri de studiere a limbii, cursuri 
de perfecţionare sau instruire profesională, informaţii cu privire 
la drepturile și obligaţiile străinilor, oportunităţi de angajare și 
integrare în societatea respectivă, acces la servicii medicale și 
sociale, facilităţi de cazare, etc. 

Aţi hotărât să plecaţi legal peste hotare?

Care sunt riscurile plecării şi angajării
ilegale peste hotare şi ce trebuie să cunoaştem
despre riscurile tra�cului de �inţe umane?

Printre riscurile plecării și angajării ilegale enumerăm: amenda, 
expulzarea sau arestarea și deţinerea în închisoare în ţara de 
destinaţie.  Migrantul poate � impus să lucreze mai mult decât 
este prevăzut în legislaţia ţării și să primească remunerare proas-
tă. Un alt risc este lipsa protecţiei și securităţii în ţara de destina-
ţie (zi de lucru supra-normată, neremunerată sau lipsa zilelor de 
odihnă), lipsa asigurării medicale și sociale, acces limitat sau 
lipsa accesului la servicii de sănătate și la medicamente. La fel, 
migrantul poate � ameninţat, șantajat sau manipulat de angaja-
tor sau de grupuri criminale. 

De asemenea, cetăţenii care au decis să plece ilegal peste 
hotare, sunt supuși riscului de a � tra�caţi sau se a�ă în situaţie 
de vulnerabilitate din cauza statutului ilegal. Victime ale tra�cu-
lui de �inţe umane pot deveni nu doar femei și fete, ci și bărbaţi 
și băieţi. Astfel, ei pot � deposedaţi de actele de identitate, pot � 
supuși exploatării, cum ar � exploatarea sexuala, exploatarea 
prin munca, cerșit și/sau prelevarea de organe.  Deseori, aceste 
victime sunt manipulate, înjosite, deposedate de drepturile și 
libertăţile fundamentale, iar tra�canţii folosesc starea de vulne-
rabilitate a acestora pentru a-i forţa să presteze anumite servicii.
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www.migratie.md  

Linia Fierbinte „La Strada” în Moldova 
0 800 77777 apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova
+ (373) 22 23 33 09 pentru apeluri de peste hotare  (taxat cu tarif standard 
pentru ţara de unde sună solicitantul)
serviciul de informare on-line (skype):  ID HL 0 800 77777 
( luni-vineri, 9:00- 17:00)

Centrul de Apel al Ministerului de Afaceri Externe și Integrării Europene
0 80 090 990 din Republica Moldova (apel gratuit)
+ (373) 22 690 990 din străinătate (taxat cu tarif standard pentru ţara
de unde sună solicitantul)

Ambasada Republicii Moldova în Italia
+ (39) 06 474 021 00 între orele 9:00 și 14:00;
+ (39) 06 478 244 00 între orele 14:00 și 16:00
e-mail: roma@mfa.md, www.italia.mfa.md

Consulatul General al Republicii Moldova la Bologna
+ (39) 051 538 166
e-mail: bologna@mfa.md, www.bologna.mfa.md

Linia Fierbinte „La Strada” în Moldova 
0 800 77777 apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova
+ (373) 22 23 33 09 pentru apeluri de peste hotare  (taxat cu tarif standard 
pentru ţara de unde sună solicitantul)

Linia Fierbinte în Transnistria, ONG „Interaction”
0 800 88888 apel gratuit în regiunea Transnistriană
+ (373) 533 860 30 apeluri internaţionale

PENTRU INFORMAŢII:

PENTRU INFORMAŢII:



De ce este importantă comunicarea cu copiii
după plecarea peste hotare a unui sau ambilor părinţi?

În grija cui putem lăsa copilul la plecare? 
De ce este important să întocmim tutela/curatela?
Cum să păstrăm legătura cu copilul �ind la distanţă?

Pentru o dezvoltare normală, un copil are nevoie nu doar de 
hrană, dar și de căldură su�etească, atenţie și comunicare. Ce se 
întâmplă cu un copil, părinţii căruia au decis să migreze? Rămași 
singuri, copiii trăiesc emoţii de dor, tristeţe, nesiguranţă, care 
pot să se manifeste prin izolare sau agresivitate, etc. Copiii simt 
lipsa sprijinului emoţional părintesc. Totodată, mulţi dintre copii 
și adolescenţi au sentimente de regret și vină, atunci când 
părinţii le spun că pleacă pentru a-i asigura viitorul (studiile, 
bunurile materiale, etc). După cum arată studiile și cercetările, 
cel mai mult afectaţi copiii se simt în prima perioadă de timp 
după plecarea părinţilor, dar în răstimp ei se împacă cu situaţia 
dată și acceptă realitatea. 

Să comunicăm cu copilul nostru cât mai des! Să-i arătăm că 
înţelegem ce simte el, să vorbim despre sentimentele lui. Să 
favorizăm participarea copilului la luarea deciziilor în familie și 
să-i ascultăm părerea la întrebările ce îl privesc. Să ne interesăm 
nu doar de casă și școală, ci și de grijile, interesele copilului și 
starea lui emoţională. Copilul trebuie să simtă că, deși sunteţi 
departe, el poate avea încredere în dumneavoastră, să vă simtă 
aproape, împărtășind trăirile sale.

Când părinţii pleacă peste hotare, este important ca copilul să �e 
lăsat în grija unui adult, care să-l ajute, să-l supravegheze și să �e 
responsabil pentru viaţa și securitatea lui. Acest adult este 
îngrijitorul. Înainte de plecarea în străinătate, părinţii trebuie să 
întocmească tutela (copii până la vârsta de 14 ani) sau curatela 
(copii cu vârsta între 14-18 ani) unei persoane care va avea grijă  
de copil și care va � responsabilă de respectarea drepturilor și 
intereselor legitime ale acestuia. Acest document va con�rma 
statutul de tutore al persoanei care are grijă de copil și îi va oferi 
posibilitatea de a exercita responsabilităţile asumate (înscrierea 
copilului la grădiniţă, școală, perfectarea actelor de identitate, 
acces la servicii medicale pentru copil, ajutor social pentru copil, 
plecarea copilului peste hotare, etc). 
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Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului
+ (373) 22 74 78 13/71 65 98
e-mail: ciddc@yahoo.com, www.childrights.md

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova 
Studiul calitativ „Necesităţile speci�ce ale copiilor și vârstnicilor lăsaţi fără 
îngrijirea membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare”.
e-mail: iomchisinau_pp@iom.int, www.iom.md

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului
+ (373) 22 74 78 13 / 71 65 98
e-mail: ciddc@yahoo.com, ww.childrights.md

PENTRU INFORMAŢII:

PENTRU INFORMAŢII:



Cum putem depăşi di�cultăţile psihologice legate de
plecarea din Moldova şi integrarea în societatea italiană?

Despărţirea de familie, plecarea peste hotare, interacţiunea cu o 
societate și limbă necunoscută pot provoca stres, având un 
impact negativ asupra stării psihologice, emoţionale și de 
sănătate a migrantului. Deseori, mamele plecate peste hotare se 
simt vinovate pentru faptul că au lăsat copiii fără afecţiune 
maternă. Pe de o parte, în cadrul familiei apar diferite probleme 
și di�cultăţi, cum ar � comunicarea cu copiii și probleme școlare, 
incapacitatea copiilor de a înfrunta noi responsabilităţi, proble-
me cu soţii și/sau partenerii, etc. Pe de altă parte, societatea și 
oamenii noi, limba necunoscută, lipsa și/sau accesul limitat la 
informaţii despre drepturile și oportunităţile migrantului în ţara 
de destinaţie, sunt factorii care pot agrava starea migrantului. 
Cum să depășim problemele legate de bunăstarea psihologică și 
socială? În Italia, serviciile de consiliere psiho-sociale pentru 
cetăţenii migranţi moldoveni sunt disponibile gratuit.
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Cum putem rezolva problemele legate de şederea
legală şi integrarea în societatea italiană? 

Deseori, ajungând în Italia, nu știm ce să facem mai departe și de 
ce documente avem nevoie pentru a avea un statut legal în 
această ţară. Care sunt drepturile unui migrant în Italia? Ce 
servicii sunt disponibile pentru migranţii în Italia și care sunt 
condiţiile pentru a bene�cia de ele? Sau în cazul în care avem 
probleme și di�cultăţi cu perfectarea actelor, cu angajarea la 
serviciu, cu serviciile sociale și de reintegrare a familiei – unde să 
ne adresăm? În Italia serviciile de consiliere juridică sunt disponi-
bile gratuit pentru cetăţenii moldoveni .

Centrul „Diaspora Moldova - Italia” 
+ (39) 380 732 16 03, e-mail: centromoldavo@yahoo.it, www.moldinit.com

Asociaţia "AssoMoldave"
+ (39) 329 475 45 98, e-mail: assomoldave@gmail.com,
web: assomoldaveroma.blogspot.com 

PENTRU INFORMAŢII:

Centrul „Diaspora Moldova - Italia” 
+ (39) 380 732 16 03, e-mail: centromoldavo@yahoo.it, www.moldinit.com

Asociaţia "AssoMoldave"
+ (39) 329 475 45 98, e-mail: assomoldave@gmail.com,
web: assomoldaveroma.blogspot.com 

PENTRU INFORMAŢII:

Ce servicii sunt disponibile pentru copiii rămaşi
fără îngrijire părintească în Moldova? 
Unde ne adresăm?

Servicii de asistenţă medicală, educaţională, juridică și socială 
bazate pe necesităţile individuale ale copiilor sunt disponibile în 
cadrul diferitor agenţii și structuri de asistenţă socială (Direcţii de 
Asistenţă Socială) la nivel local, raional și naţional în Republica 
Moldova. Pentru a a�a informaţii detaliate despre serviciile 
disponibile pentru copiii rămași fără îngrijire părintească, este 
important să vă adresaţi asistentului social din comunitatea 
dumneavoastră, psihologului din școală sau poliţistului de 
sector, care vor referi adresarea dumneavoastră către instituţia 
sau centrul specializat.

Unitatea de Coordonare a Sistemului Naţional de Referire din cadrul 
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei al Republicii Moldova 
+ (373) 22 72 72 74
e-mail: coordonator_snr@yahoo.com, coordonator.snr@mmpsf.gov.md

PENTRU INFORMAŢII:



Unde putem să ne adresăm pentru ajutor
în cazul în care ne confruntăm cu violenţa în familie?

În cazul în care am decis să ne întoarcem în Moldova,
de ce servicii putem bene�cia?

Deseori credem că violenţa în familie este caracteristică familiilor 
sărace, că este o problemă privată și nimeni nu ar trebui să 
intervină în viaţa altor persoane, că victima singură provoacă 
violenţa prin comportamentul ei, că persoanele violente nu-și 
pot stăpâni emoţiile, însă fenomenul dat nu trebuie de tolerat. În 
viaţa de toate zilele abuzătorul găsește cauza violenţei sale nu în 
comportamentul său, dar în comportamentul membrilor de 
familie. Este adevărat că oricine poate găsi modalitatea de a-și 
exprima adecvat sentimentele, fără a recurge la violenţă, și că 
nici o acţiune a victimei nu poate justi�ca violenţa abuzatorului. 
Violenţa în familie este un fenomen care afectează familii din 
diferite pături sociale, indiferent de statutul lor socio-economic. 
În cazul în care vă confruntaţi cu această problemă în familia 
dumneavoastră – cereţi ajutor și consiliere de la personalul 
cali�cat. Apelul este absolut anonim și gratuit. 

Reântoarcerea în ţara de origine deseori este un proces di�cil 
care necesită o decizie bine analizată, liberă și informată. Experi-
enţa de migraţie poate � pozitiva sau negativa, în dependenţă 
de situaţia și di�cultăţile întimpinate de migrant în străinătate 
(nu a găsit un loc de munca, de trai, etc). Astfel, odată cu decizia 
de a se întoarce acasă, cetăţenii Moldoveni pot bene�cia de 
asistenţă de reântoarcere și reintegrare, care include un pachet 
�exibil de măsuri pentru reintegrare, adaptare la necesităţile 
individuale ale �ecărui migrant (întâlnirea la aeroport, asistenţă 
în deschiderea propriei afaceri, orientare și instruire profesiona-
lă, procurarea echipamentului profesional, etc). Migranţii vulne-
rabili, în special copiii/minorii neânsoţiţi pot bene�cia de acest 
tip de servicii de asistenţă.

Mai mult ca atît, la reîntegrarea în ţară, cetăţenii Republicii 
Moldova pot bene�cia de serviciile de informare, asistenţă la 
angajare și instruire profesională – cursuri gratuite de insușire a 
unor meserii, apelînd la Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă în Moldova.
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In Italia:
„Telefono Rosa - ONLUS” 
06 37 51 82 82 - serviciul pentru femei și fete, care s-au confruntat cu 
violenţa �zică, psihologică, economică, sexuală, etc.  Apel gratuit.    

În Moldova:
Telefonul de încredere pentru femei „La Strada”
 0 8008 8 008 (apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova)
+ (373) 22 24 06 24 (taxat cu tarif standard pentru ţara de unde sună solicitantul)

Telefon de încredere în Transnistria, ONG „Interaction”
0 800 99800 apel gratuit în regiunea Transnistriană
+ (373) 533 860 30 (apeluri internaţionale)

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova
Chișinău, str. Ciu�ea 36/1, of 23
e-mail: chisinaumigration@iom.int, www.iom.md

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în Moldova
 Centrul de Apel Piaţa Muncii
+ 0 8000 1000 (apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova)
+ (373) 22 83 84 14 (luni-vineri: 8:30 - 15:30) (taxat cu tarif standard 
pentru ţara de unde sună solicitantul)
www.anofm.md,  www.angajat.md

PENTRU INFORMAŢII:

PENTRU INFORMAŢII:



Care sunt căile de transfer ale remitenţelor
şi modalităţile de investiţie a acestora în Moldova?

Deși unii conaţionali recurg la metode informale de transfer al 
banilor (prin intermediul autobusului, trenului, cunoscuţilor), 
totuși căile legale de transfer al remitenţelor au un nivel de 
siguranţă cu mult mai înalt și sunt oferite într-o gamă largă de 
către băncile din Moldova. Majoritatea remitenţelor sunt utiliza-
te pentru consum și sub 9% pentru investiţii în afaceri. Pentru o 
investiţie durabilă a remitenţelor, se implementează diferite 
programe cum ar � „Programul pilot de Atragere a Remitenţelor 
în Economia Moldovei PARE 1+1”, implementat de către Guver-
nul RM, și programul ”Sprijin în utilizarea remitenţelor pentru 
crearea noilor afacerii și a locurilor de muncă”, implementat de 
ProRural Invest. La aceste programe pot participa migranţii și 
rudele de gradul I ale acestora. Se oferă instruiri în domeniul 
antreprenoriatului, managementului, plani�cării unei afaceri, 
marketing-ului, contabilitatea și suportul în identi�carea 
pieţelor de desfacere,  înregistrarea juridică a întreprinderii,  
elaborarea planurilor de afaceri, etc.
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În cazul în care am decis să ne întoarcem în Moldova,
ce măsuri trebuie să întreprindem
pentru a bene�cia de pensie?11

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
+ (373) 22 22 50 79
e-mail: info@odimm.md, www.odimm.md, www.iom.md

“ProRuralInvest” NGO
+ (373) 22 23 50 80 / 23 78 02
e-mail: proruralinvest@rural.md, www.rural.md

www.migratie.md 

Una din preocupările migranţilor moldoveni care ar vrea să se 
întoarcă acasă este pensia. Cetăţenii moldoveni care intenţio-
nează să plece peste hotare se pot informa despre fondul de 
pensie apelând la Casa Naţională de Asigurări Sociale. Spre 
exemplu, cetăţenii moldoveni pot încheia un contract de 
asigurare cu Casa Naţională de Asigurări Sociale înainte de a 
pleca din ţară, astfel asigurând-și o pensie în caz de întoarcere în 
ţară. Cei deja plecaţi pot încheia așa fel de contract când vin în 
vizită acasă. Acest contract îl pot încheia atât migranţii legali, cât 
și cei ilegali. Pe perioada contractului, acești cetăţeni contribuie 
la fondul de pensie și, la atingerea vârstei de pensionare, pot 
bene�cia de pensie. 

Casa Naţională de Asigurări Sociale
Chișinău, str. Gheorghe Tudor 3, e-mail: info@cnas.gov.md, www.cnas.md

Linia Fierbinte a Casei Naţionale de Asigurări Sociale
+ (373) 22 28 61 15 (Orele de lucru: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00)

PENTRU INFORMAŢII:

PENTRU INFORMAŢII:


