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INTRODUCERE

1 Статистический ежегодник Приднестровья – 2016: Статистический сборник (за 2011-2015 
гг.) / Служба статистики Ведомства экономического развития Приднестровья – Тирасполь, 
2016, стр. 19.

Teritoriul Transnistriei se află la răscrucea țărilor și civilizațiilor și pentru 
multe secole a fost un loc de mișcare pentru mai multe popoare. Unele s-au 
stabilit pe teritoriul respec�v, fapt confirmat și prin structura etnică actuală a 
Transnistriei, unde conviețuiesc: ruși (33,8%), moldoveni (33,2%), ucraineni 

1(26,7%), bulgari, belaruși ș.a. (6, 3%) .
Pe parcursul ul�melor trei decenii, Transnistria a trecut prin diverse 

crize poli�ce, militare și economice. Dintr-un teritoriu care, altădată, atrăgea 
populația, aceasta s-a transformat în unul cu o populație supusă exodului 
intens.

La ora actuală, în Transnistria nu există un sistem fiabil de monitorizare a 
migrației externe, nefiind posibilă nici stabilirea cu exac�tate a numărului 
migranților, nici descrierea profilului social-demografic al acestor migranți. 

Prezentul raport cons�tuie o încercare de a descrie caracteris�cile 
diasporei din Transnistria, având în vedere șase rute de migrație (Rusia, Italia, 
Germania, Israel, Portugalia, Marea Britanie) și a fost realizat în baza rezultatelor 
cercetării sociologice efectuate de către autor în Transnistria și pe teritoriul 
țărilor sus-menționate.

Prin sintagma u�lizată în lucrare  „diaspora din Transnistria” este  
înțeleasă o comunitate care anterior a locuit în Transnistria, iar la momentul 
desfășurării studiului se află pe teritoriul unor țări străine, făcându-se 
abstracție de persoane care se găsesc pe teritoriul acestor țări în calitate de 
turiș� sau se află în scop de serviciu.

Conținutul principal al publicației este structurat în 10 capitole, în 
fiecare fiind prezentată descrierea rezultatelor înregistrate ca urmare a 
studiului întreprins și care au fost obținute prin intermediul desfășurării 
interviurilor formalizate, interviurilor cu experți, interviurilor individuale și al 
interviurilor în focus-grupuri.

Primul capitol – „Bazele cercetării” – este unul introduc�v și descrie 
metodologia și eșan�onul studiului. 

În al doilea capitol – „Tipuri de migrație ale originarilor din Transnistria” – 
este realizată clasificarea principalelor forme de migrație din Transnistria:  
etnică, poli�că, economică, pentru studii și pentru reunificarea familiei. 

Cel de-al treilea capitol –„Rute de migrație ale originarilor din 
Transnistria” – ia în dezbatere aspecte privind selectarea opțiunilor și procesul 
nemijlocit al migrației. 

În „Adaptarea și integrarea peste hotare a migranților originari din 
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Transnistria” – al patrulea capitol – se analizează situația legală și economică a 
migranților din Transnistria. 

În capitolul „Strategii de autoprezentare în străinătate a migranților 
originari din Transnistria” este evocat modul în care migranții originari din 
Transnistria sunt percepuți  peste hotare și strategiile lor de autoiden�ficare / 
autoprezentare. 

„Interacțiunea migranților originari din Transnistria în străinătate” este 
un capitol în care se pune în discuție interacțiunea migranților originari din 
Transnistria peste hotare.

În capitolul al șaptelea („Caracteris�cile diasporei din Transnistria”) este 
descris specificul ins�tuționalizării diasporei din Transnistria peste hotare.

Capitolul „Migrația de revenire în Transnistria” oferă o caracteris�că a 
legăturilor migranților transnistreni cu Transnistria și este inves�gat 
potențialul migrației de revenire.

În al nouălea capitol („Remitențele și potențialul inves�țional al 
diasporei din Transnistria”) se insistă asupra situației referitoare la remitențele 
diasporei din Transnistria și asupra perspec�velor inves�ționale ale diasporei.

Capitolul al zecelea („Reglementarea migrației”) efectuează o evaluare 
a potențialului de reglementare a proceselor în sfera migrației din partea 
Transnistriei.

La finalul cercetării sunt expuse propuneri și recomandări pentru 
ins�tuțiile  oficiale, asociațiile obșteș� și mediul de afaceri privind colaborarea 
cu diaspora din Transnistria.

Lucrarea de față este des�nată unui public larg care vizează  funcționari, 
cercetători, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale (inclusiv  
internaționale), oameni de afaceri, elevi și studenți, precum și altor persoane 
interesate de tema abordată.

Realizarea studiului de cartografierea a migrației din Transnistria a fost 
posibilă datorită proiectului Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) 
privind susținerea implementării componentei de migrație a Parteneriatului 
de Mobilitate, precum și u�lizarea avantajelor acestuia în beneficiul 
locuitorilor din Transnistria, proiect finanțat de Uniunea Europeană și 
implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în 
Republica Moldova.

Autorul studiului exprimă mulțumiri Organizației Internaționale pentru 
Migrație (OIM) pentru oportunitatea realizării studiului și pentru susținerea 
plenară acordată, echipei de experți OIM pentru suport în elaborarea 
metodologiei de cercetare, în analiza rezultatelor obținute, precum și 
reprezentanților diasporei pentru contribuție la organizarea cercetării pe 
teritoriul țărilor de des�nație.

10
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Capitolul 1. BAZELE CERCETĂRII

2 Рязанцев С.В., Гребенюк А.А. «Наши» за границей. Русские, россияне, русскоговорящие, 
соотечественники: расселение, интеграция и возвратная миграция в Россию. – М.: ИСПИ 
РАН, 2014. – 238 с.
3 Мукомель В., Кеяну-Андрей Д. Молдаване в Российской Федерации: социально-эконо-
мический профиль и вызовы на уровне политик. МОМ. 2013. 100 с.
4 Cartografierea diasporei moldoveneș� în Italia, Portugalia, Franța și Regatul Unit al Marii 
Britanii // Ciclul de studii «Cartografierea diasporei moldoveneș�» II. OIM Moldova. 2013.    
140 p.
5 Бабута М.Н. Формирование и современное состояние украинской диаспоры (конец XIX - 
начало XXI вв.) // Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
/ Томский государственный университет. Томск, 2008.
6 Poli�cas Puplicas sobre Migracion Laboral. Herramientas y buenas prac�cas // OIM México. 
2010. 313 p. h�p://publica�ons.iom.int/bookstore/ index.php?main_page=product_info& 
cPath=47&products_id=839
7 Migrant Well-being and development // World migra�on report 2013. Interna�onal 
Organiza�on for Migra�on (IOM). 2013. 220 p. 

În toamna anului 2015, în cadrul proiectului OIM, Misiunea în Republica 
Moldova privind susținerea implementării componentei de migrație a 
Parteneriatului de Mobilitate, precum și u�lizarea avantajelor acestuia în 
beneficiul locuitorilor din Transnistria, au fost inițiate cercetări în vederea 
cartografierii diasporei din Transnistria. Pe parcursul a trei luni a fost definit 
scopul fundamental și sarcinile proiectului, a fost stabilită geografia cercetării 
și a fost elaborată metoda și metodologia inves�gației.  

La elaborarea metodologiei cercetării, precum și la selectarea 
abordărilor aplicate pentru descrierea rezultatelor obținute, a fost luată în 

2
considerare experiența cercetătorilor care studiază situația diasporei ruseș� , 

34 5 6moldoveneș� , ucrainene , mexicane  în străinătate, precum și situația 
7

generală a migranților la nivel mondial .
Scopul   cercetării   de   față   constă   în   iden�ficarea   tendințelor   și 

regularităților  migrației  originarilor  din  Transnistria  și  în  elaborarea 
recomandărilor   pentru   desfășurarea   ac�vităților   cu   diaspora   din 
Transnistria.  

Principalele obiec�ve ale cercetării vizează:
1. Descrierea structurii social-demografice a diasporei;
2. Iden�ficarea regularității �purilor migrației și a căilor de migrație;
3. Înțelegerea procesului de migrație a originarilor din Transnistria;
4. Analiza situației poli�co-juridice și social-economice a diasporei din  

Transnistria peste hotare;
5. Analiza   iden�tăților   asumate   peste   hotare   de   originarii   din 

Transnistria;



6. Evaluarea situației ins�tuțiilor diasporei peste hotare;
7. Pronos�curi privind perspec�vele migrației de revenire; 
8. Analiza comportamentului diasporei în domeniul remitențelor;
9. Studierea potențialului inves�țional al diasporei din Transnistria;
10. Conș�en�zarea   potențialului   de   cooperare   cu   diaspora   din 

Transnistria.  

În etapa inițială de planificare a cercetării, au fost selectate cinci state 
unde aveau să se desfășoare cercetări pe teren: Rusia, Italia, Germania, 
Portugalia și Israel. 

Alegerea Rusiei drept unul dintre cele cinci state s-a datorat statutului 
pe care îl are aceasta în procesul de migrație a băș�nașilor din Transnistria. În 
conformitate cu sta�s�cile referitoare la remitențe, precum și cu rezultatele 
cercetărilor sociologice desfășurate anterior de către autor, principalul vector 
al  migrației  din  Transnistria  este  direcționat  către  Rusia,  cons�tuind 
aproxima�v 85–90%.

Alegerea   Italiei,   Portugaliei,   Germaniei   și   Israelului,   țări   care 
înregistrează un număr mai mic de persoane originare din Transnistria, a fost 
determinată de mo�vația specifică a migranților în cauză și de situația poli�că 
și de drept din aceste țări. As�el, de la finele anilor ʹ90 ai secolului XX, Italia a 
fost selectată de migranți în scopuri economice (migrație economică). O 
perioadă semnifica�vă șederea lor în Italia a fost în afara cadrului legal. Și 
Portugalia a fost cuprinsă de migrația economică, dar, datorită unei legislații 
mai liberale în comparație cu legislația altor țări europene, procesul de 
legalizare și obținere a cetățeniei aici a fost mai ușor și mai rapid. Către 
Germania și Israel s-au orientat atât migranții economici, cât și originarii din 
Transnistria de etnie germană și evreiască, care s-au stabilit în aceste țări în 
cadrul unor programe de stat de migrație.

În iunie 2016, în Marea Britanie a fost organizat un referendum privind 
statutul de membru al Marii Britanii în cadrul Uniunii Europene (BREXIT). 
51,89% dintre cetățenii Marii Britanii au votat pentru ieșirea acesteia din 
cadrul Uniunii Europene. Potrivit unor es�mări, rezultatul referendumului a 
fost influențat de re�cența britanicilor în a accepta noi valuri de migranți în 
țara lor. Rezultatele BREXIT-ului au dus la ex�nderea geografiei studiului și, 
prin urmare, Marea Britanie s-a alăturat celor cinci țări selectate de noi 
anterior.

Metoda cercetării de față a fost determinată în baza metodelor 
sociologice can�ta�ve și calita�ve.

CAPITOLUL 1. BAZELE CERCETĂRII
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Din totalitatea metodelor can�ta�ve a fost selectat interviul formalizat 
(standardizat), iar Formularul interviului formalizat a cuprins șase blocuri 
tema�ce:

1. Informația generală (social-demografică);
2. Informația despre plecarea și traiul peste hotare;
3. Legăturile cu baș�na;
4. Susținerea locului de baș�nă;
5. Remitențe;
6. BREXIT-ul (doar pentru Marea Britanie).
Formularul interviului a fost prevăzut pentru 86 de întrebări închise și 

deschise (inclusiv trei întrebări doar pentru respondenții din Marea Britanie).
În lipsa unor informații sta�s�ce privind numărul total al persoanelor 

originare din Transnistria care se află în străinătate, s-a decis ca eșan�onul de 
interviuri realizate pe teritoriul Rusiei și Italiei să cons�tuie 100 de 
respondenți, pentru celelalte țări – câte 30 de respondenți pentru fiecare. 
As�el, din mar�e până în septembrie 2016 au fost realizate circa 320 de 
interviuri formalizate, prin intermediul Internetului și direct pe teritoriul 
geografic stabilit al cercetării, precum și în Transnistria (în �mpul vacanțelor de 
vară și sărbătorilor de Paș�).

Au fost puse întrebări deschise și semiînchise, iar informațiile obținute 
în �mpul interviurilor au fost introduse în programul SPSS, versiunea 22. 
Prelucrarea rezultatelor interviurilor a fost efectuată separat pentru fiecare 
țară, iar prezentarea s-a făcut prin intermediul tabelelor și reflectate prin cifre. 

Caracteris�cile demografice, educaționale, profesionale, migraționale 
și etnice sunt înregistrate în Anexa 1. Din acestea reiese că eșan�onul de 
referință al cercetării a cuprins bărbați și femei de diferite vârste, stare civilă, 
educație, profesie, care anterior au locuit în raioanele din Transnistria  și care 
făceau parte din diferite grupuri etnice principale. Raportarea neuniformă a 
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Metodologia cercetării

Transnistria

Rusia

Italia 

Germania

Israel 

Portugalia 

Marea Britanie 

Tabelul 1.

Locul desfășurării 
cercetărilor 

pe teren
AncheteExperți

Interviu 
individual

Focus-
grupuri

7

10

6

3

3

2

2

-

2

2

5

4

-

2

-

2

2

-

-

1

1

-

100

100

30

30

30

30



14

acestor variabile la căile de migrație caracterizează specificitatea fluxului 
migranților în direcția acestor țări. (A se vedea capitolul III „Rute de migrație 
ale originarilor din Transnistria”).

Din categoria metodelor de cercetare calita�ve au fost selectate 
interviul informal cu experți și focus-grupul.

Interviul cu experții a fost conceput pentru trei grupuri de experți: 
managerii din domeniul migrației (inclusiv cercetătorii), liderii diasporei și 
reprezentanții diasporei din rândul oamenilor de afaceri. Pentru fiecare dintre 
aceste trei grupuri a fost elaborat formularul pentru interviu.

Formularul interviului informal pentru manageri în domeniul migrației 
(inclusiv cercetători) a cuprins cinci blocuri tema�ce: 

1. Portretul social-demografic al persoanei intervievate;
2. Diaspora din Transnistria peste hotare;
3. Cooperarea organizațiilor specializate în domeniul migrației; 
4. Prioritățile Transnistriei și schimbările necesare; 
5. Organizațiile diasporei.  
Formularul interviului informal pentru liderii diasporei (inclusiv pentru 

cercetători) a cuprins cinci blocuri tema�ce:  
1. Portretul social-demografic al persoanei intervievate;
2. Diaspora din Transnistria peste hotare;
3. Influența structurilor oficiale (organelor publice locale), altor organizații 

non-guvernamentale asupra vieții migranților transnistreni; 
4. Viața migranților și mediul social al transnistrenilor peste hotare;  
5. Planuri pentru viitor. 
Formularul interviului informal pentru reprezentanții diasporei din 

rândul oamenilor de afaceri a cuprins șase blocuri tema�ce:
1. Portretul social-demografic al persoanei intervievate;
2. Migrația originarilor din Transnistria peste hotare;
3. Mediul de afaceri;
4. Afacere individuală; 
5. Cooperare cu organizațiile diasporei/înfrățiri;  
6. Planuri pentru viitor. 
As�el, în total au fost realizate 33 de interviuri cu experți dintre care 

șapte par�cipanți din rândul reprezentanților structurilor oficiale, reprezentanți 
ai comunității ș�ințifice și societății civile care locuiesc în Transnistria.   

O altă metodă de cercetare calita�vă a cons�tuit focus-grupul. 
Formularul de realizare a acestei metode a cuprins șase blocuri tema�ce:

1. Portretul social-demografic al par�cipanților;
2. Migrația în țara respec�va; 
3. Poli�cile migraționiste; 
4. Organizațiile diasporei; 
5. Legătura cu rudele/prietenii de la baș�nă; 

CAPITOLUL 1. BAZELE CERCETĂRII
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6. Planuri pentru viitor. 
Realizarea focus-grupurilor în Germania, Portugalia, Israel și Marea 

Britanie a fost mai complicată prin faptul că a fost dificilă iden�ficarea 
par�cipanților pentru focus-grupuri, având în vedere faptul că numărul 
persoanelor din Transnistria în aceste țări este extrem de mic și mai ales pentru 
că migranții sunt dispersați din punct de vedere al așezării lor teritoriale. Din 
acest mo�v, în țările respec�ve, obiec�vele și sarcinile focus-grupurilor au fost 
realizate în baza metodei interviurilor individuale, informale.

Un alt impediment în realizarea focus-grupurilor l-a cons�tuit însuși 
subiectul de discuție. La la�tudinea par�cipanților cercetării au fost propuse 
aspecte care nu sunt reflectate de opinia publică a migranților, deci nu există 
posibilitatea de a pune în discuție această temă (de exemplu, poli�cile 
migraționiste și organizațiile diasporei). Or, problemele legate de experiența 
personală de migrație s-au dovedit a fi actuale, deși nu toți par�cipanții erau 
pregă�ți pentru a discuta în public.

În opinia noastră, deficiențele descrise în realizarea focus-grupurilor 
puteau fi soluționate prin schimbarea metodei respec�ve cu metoda 
interviului informal.

Principala limbă de realizare a cercetării a fost rusa. Pentru un număr mic 
de respondenți și experți cercetarea a fost realizată în limba moldovenească 
(română) și engleză.

Informațiile obținute prin metodele de cercetare calita�vă au fost 
înregistrate pe dictafon. Toate înregistrările audio au fost descifrate în format 
textual. În conținutul prezentului raport, informația este prezentată sub formă 
de citate selectate.

Tuturor par�cipanților la studiu le-au fost garantate anonimatul și 
confidențialitatea informațiilor furnizate.

Drept metode suplimentare de cercetare au fost u�lizate metodele 
bibliografică și sta�s�că. În lucrare au fost u�lizate surse bibliografice privind 
migrația din Transnistria, precum și informații sta�s�ce oficiale care au 
legătură directă cu subiectul în cauză.

As�el, metoda și metodologia alese în cazul prezentului studiu, chiar și 
cu dificultățile menționate, au permis a�ngerea sarcinilor și obiec�velor 
stabilite. Întrucât comportamentul migrațional al populației originare din 
Transnistria are o anumită dinamică și este influențat atât de poli�cile externe 
de migrație, cât și de dezvoltarea interioară a diasporei, se recomandă 
cercetarea periodică a diasporei. 

În primul rând, este necesar să se ex�ndă geografia studierii 
fenomenului migrației din Transnistria, având în vedere principalele rute ale 
migrației originarilor din Transnistria. Studiile la fața locului pe teritoriul 
Ucrainei, Bulgariei, Turciei, SUA și Canadei sunt considerate foarte u�le. În al 
doilea rând, este necesar să se îmbunătățească metodele și metodologiile de 
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cercetare a comunității migranților prin înlocuirea metodei focus-grupurilor 
cu realizarea interviurilor individuale, informale. În al treilea rând, se simte 
necesitatea desfășurării unui studiu amplu privind migranții originari din 
Transnistria, după �purile de migrație. Este foarte u�lă studierea fenomenului 
migrației economice, care reprezintă cel mai important grup de migranți, 
precum și migrația pentru studii, care, în opinia noastră, are potențial pentru 
ins�tuționalizarea dezvoltării diasporei.
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CAPITOLUL 2. TIPURI DE MIGRAȚIE 
ALE ORIGINARILOR DIN TRANSNISTRIA

De-a lungul ul�melor trei decenii (de la sfârșitul anilor 1980 până în 
prezent), în Transnistria au avut loc mai multe �puri de migrație: etnică, 
poli�că (refugiați), economică, pentru studii, de reunificare a familiei. Spectrul 
larg al �purilor de migrație din Transnistria reflectă caracteris�cile populației 
de pe acest teritoriu și cons�tuie, în mare parte, rezultatul unor șocuri poli�ce 
și economice. 

Migrația etnică
Structura etnică a populației originare din Transnistria cons�tuie în sine 

un amestec a zeci de grupuri etnice. Demografii transnistreni prezintă un tabel 
concis al structurii etnice a Transnistriei, în conformitate cu materialele 
cercetărilor sta�s�ce din diferite perioade. O analiză retrospec�vă a acestor 
date relevă faptul că raportul grupurilor etnice în structura totală a populației 
este rezultatul evenimentelor poli�co-militare și social-economice din secolul 
al XX-lea: crearea Republicii Autonome Sovie�ce Socialiste Moldoveneș� 
(RASSM, 1924–1930), al Doilea Război Mondial (1941–1945), Foametea 
(1946–1947), dezvoltarea economică ascendentă a Transnistriei (anii ʹ60–ʹ80 
al secolului XX), autoproclamarea Transnistriei (1990), conflictul armat (1992), 

8
destrămarea URSS (1991) .

9
Structura etnică a Transnistriei în diverse perioade

1926*

1939*

1989**

1993***

1995***

2004 (recensământ)

Tabelul 2.

Anul

30,1

28,6

33,5

34,1

33,5

31,9

8,5

10,2

30,5

30,1

28,8

30,3

48,5

50,7

28,3

28,0

28,0

28,8

572,3

475,1

678,2

712,5

696,1

550,0

Cota, % Total, mii
persoaneMoldoveni Ruși Ucraineni Alții

12,9

10,9

7,7

7,8

9,7

9,0

*     În perimetrul hotarelor RASSM în componența URSS.
10 11**   În componența RSSM, cu ajustări specifice, .

*** În cadrul Transnistriei de azi.
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1928.
 11 Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. – М., 1992.
12 Составлено по материалам Кривенко А.В., Фоменко В.Г., Бурла М.П. Этнический состав 
населения Приднестровья: ретроспективный и перспективный анализ // Вестник при-
днестровского университета. Сер.: Физико-математические и технические науки: № 3(51), 
2015. – Стр. 172. h�p://spsu.ru/images/files/science/vestnik/Vestnik_2015_3.pdf и Статисти-
ческий ежегодник Приднестровья – 2016: Статистический сборник (за 2011 – 2015 гг.) / 
Служба статистики Ведомства экономического развития Приднестровья – Тирасполь, 
2016 – 185 с. Стр. 28.
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Structura etnică a populației din Transnistria conform 
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datelor recensământului populației din  anii 1989, 2004 și 2015

Total

moldoveni 

ruși

ucraineni

bulgari

găgăuzi

beloruși

germani

evrei

alții

Tabelul 3.

Recensământ
1989

Recensământ 
2004

Recensământ
2015* 

* Pentru anul 2015 – calculul a fost efectuat conform datelor preliminare ale 
   recensământului populației Transnistriei din 2015.

% persoane % %persoane persoane

100

33,5

30,5

28,3

2,2

0,7

0,8

0,7

1,9

1,4

678281

227084

207219

192078

14616

4691

5357

4467

12926

9843

100

31,9

30,4

28,8

2,5

0,7

0,7

0,4

0,2

4,4

555347

177382

168678

160069

13858

4096

3811

2071

1259

24123

100

33,2

33,8

26,7

2,7

1,2

0,6

0,3

0,1

1,4

475,1

157,7

160,6

126,9

12,8

5,7

2,9

1,4

0,7

6,4

La momentul recensământului populației din 1989, în Transnistria 
locuiau 4,4 mii de etnici germani, ceea ce cons�tuia circa 0,7% din totalul 
populației. Conform recensământului populației din 2004, cifrele au indicat o 
scădere de două ori a acestora. La momentul respec�v, etnicii germani 
cons�tuiau 2,0 mii de oameni sau 0,4%. Până în anul 2015, numărul germanilor 
originari din Transnistria era de 1,4 mii sau 0,3% din populația totală.

Implicarea etnicilor germani și a familiilor acestora în programele de 
repatriere în Germania s-a declanșat la sfârșitul anilor 1980 (din momentul 
căderii Cor�nei de fier) și con�nuă și astăzi.

În plus la etnicii germani, Germania, în conformitate cu programele de 
stat de migrație, acceptă evrei etnici.
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Cu toate acestea, des�nația principală a evreilor este Israelul. 
Recensământul populației din 1989 a înregistrat 12,9 mii de etnici evrei pe 
teritoriul Transnistriei sau 1,9% din totalul populației. În 2004, conform 
recensământul populației, s-a înregistrat o scădere de 10 ori. La acel moment 
erau 1,2 mii sau 0,2% de etnici evrei. Scăderea numărului de evrei con�nuă și 
în prezent. În 2015, numărul acestora era de 0,7 mii persoane sau 0,1% din 
populație. 

În anul 2006, în Rusia a fost adoptat Programul de stat pentru revenirea 
în patrie. În pofida numărului mare de migranți originari din Transnistria 
plecați în Rusia, programul respec�v nu s-a bucurat de mare popularitate 
printre transnistreni. În primul rând, din cauza statutului poli�c special al 
Transnistriei și al populației de pe acest teritoriu, când a fost posibilă pentru o 
perioadă îndelungată obținerea cetățeniei Federației Ruse. Prin acest program 
au fost atrase persoane cetățeni ai altei țări decât Rusia – în mare parte, 
Republica Moldova, care, deseori, nu erau etnici ruși (moldoveni și ucraineni).

Nu este posibilă o evaluare din punct de vedere sta�s�c a numărului de 
locuitori transnistreni care au beneficiat de acest program. Datele 
recensământului populației din 2015 au indicat o creștere a ponderii 
populației de etnie rusă în structura populației Transnistriei.

Mi se pare că în ul�mii ani programul „compatrioții” câș�gă din ce în 
ce mai multă popularitate. Pentru că am prieteni care s-au transferat cu 
traiul prin intermediul acestui program. Și ei nu sunt un caz izolat. Și cu cât 
mai mult se răspândește în rândul oamenilor, cu atât mai popular este 
acest program. Din punct de vedere economic, programul nu-i ajută într-
atât de mult pe cei care pleacă cu traiul, în schimb din punctul vedere al 
perfectării actelor, într-adevăr, îi ajută. Și oamenii se folosesc de aceasta. 
Nu cunosc sta�s�ci despre as�el persoane.(IE, Rusia)

Interviurile și focus-grupurile au confirmat că �pul de migrație etnică a 
populației din Transnistria este caracteris�că etapei actuale, dar fluxul de 
persoane raportat la �pul respec�v de migrare, în comparație cu anii 1990, 
este în scădere cu fiece an. 

Procedura de repatriere își are specificul său, în funcție de țară. De 
exemplu, repatrierea etnicilor nemți și programul de strămutare a evreilor în 
Germania se realizează prin medierea Ambasadei Germaniei în Republica 
Moldova (anterior – prin intermediul Ambasadei Germaniei în Rusia și 
Ucraina). Persoanele repatriate și strămutate în Germania, într-o prima etapă 
de migrație, beneficiază de asistență financiară pentru închirierea locuințelor și 
pentru sa�sfacerea nevoilor zilnice. La fel, acestea sunt incluse într-un șir de 
programe sociale pentru studierea limbii germane, obținerea unei profesii și 
încadrare în  câmpul muncii.
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M-am mutat în Germania în anul 2004 în contextul procesului de 
emigrare a evreilor în această țară. Am perfectat documentele prin 
intermediul Consulatului German din Chișinău. Am mai avut o opțiune de 
mutare în Israel, dar am refuzat. În primul rând, pentru că acolo e război, în 
al doilea rând e căldură, în al treilea rând, pur și simplu nu doream să trăim 
în Orientul Mijlociu. În Transnistria la acel moment era fără sens să 
rămânem. Uzina de Litografie unde am lucrat s-a închis. (II, Germania)

Repatrierea în Israel se desfășoară cu sprijinul organizației publice 
„Sohnut” care acordă asistență în faza de perfectare a documentelor și în 
pregă�rea înainte de migrare, presupunând studierea limbii și bazelor 
iudaismului.

Documentele pentru intrare au fost perfectate prin intermediul 
Sohnut (Chișinău). În oficiul regional al Sohnut din orașul Bender am 
frecventat cursuri de studiere a limbii. Însă aceste câteva săptămâni de 
cursuri de instruire au trecut în zadar și nu am izbu�t să însușesc nimic. 
Unicul lucru ce mi-a fost de folos a fost pregă�rea pentru a face față 
problemelor cu care mă confrunt cu  vecinii din cămin. (II, Israel)

În Israel, persoanele repatriate sunt supuse unui proces similar de 
integrare și adaptare ca și repatriații, și strămutații în Germania. Specificul 
aflării repatriaților pe teritoriul Israelului constă în necesitatea împărtășirii 
aceleiași credințe – adoptarea iudaismului, precum și obliga�vitatea 
serviciului militar, atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Serviciul în armata israeliană este jus�ficat nu numai din punctul de 
vedere al sen�mentelor patrio�ce, dar are și o parte prac�că: obținerea 
cetățeniei, achitarea primei etape de studii (bacalaureat), siguranța financiară.

Studiez într-o școală din Ierusalim. Peste o săptămână voi fi înrolat în 
armata israeliană. Serviciul în armată va începe probabil în vara anului 
2017. Mă mândresc de faptul că voi sluji patriei și nu-i înțeleg pe foș�i mei 
colegi care au rămas în Transnistria sau care au plecat la studii în Rusia, 
care sunt mari patrioți prin cuvinte, dar, de fapt, niciunul dintre ei nu 
intenționează să facă serviciul militar. (II, Israel)

Dreptul de par�cipare în cadrul programelor de repatriere și strămutare 
în Germania și Israel se acordă și membrilor familiilor repatriaților și 
strămutaților, chiar dacă aceș�a nu sunt de etnie germană sau evreiască. 
Pentru prevenirea cazurilor de par�cipare în cadrul programului a persoanelor 
care în scopul repatrierii încheie căsătorii fic�ve, există anumite cerințe față de 
soții/soțiile persoanelor repatriate.   
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A existat o precondiție în cazul repatrierii mele: dacă dorim să plecăm, 
trebuia să locuim cel puțin trei ani, deoarece ne-am înregistrat căsătoria. 
Dacă am fi plecat mai devreme, aș fi așteptat cetățenia cinci ani. Iar așa, m-
am conformat tuturor cerințelor înaintate față de repatriați și am așteptat 
aici. Și cetățenia am primit-o după două săptămâni de la sosirea mea în 
Germania. (II, Germania)

Este important de remarcat că, pentru majoritatea par�cipanților la 
interviu care au experiență în domeniul repatrierii în Rusia, Germania și Israel, 
prioritar nu era însăși repatrierea – adică reunificarea cu patria de etnie, ci 
îmbunătățirea condițiilor social-economice datorită vieții peste hotare.  

 
În anul 2007 am decis să plecăm, să încercăm să ne facem un trai în 

Germania, deoarece la momentul respec�v se considera că Germania este 
țara cu un nivel de trai social mai mult sau mai puțin bun. (II, Germania)

Trăiam într-o familie cu un nivel mediu de venit. Nu eram încrezut că 
voi reuși să fiu acceptat de universitate la buget. Repatrierea în Israel acum 
patru ani, la acel moment, a fost unica șansă să părăsesc regiunea și să 
încep o viață independentă. (II, Israel)

Am ajuns în anul 1990 în Israel. Înainte de aceasta, �mp de 26 de ani 
am locuit la Bender, am făcut armata, am urmat studii la Chișinău. În anul 
1989 am venit într-o vizită în Israel și am spus atunci că nu voi reveni 
niciodată în această țară. Pe mine nu m-a impresionat. Apoi toți evreii din 
orașul nostru s-au ridicat și au plecat. Atunci în Bender deja nu mai era 
liniște. Întreaga familie a plecat, copii, adulți, bătrâni. Trei generații s-au 
ridicat și au plecat. Nimeni nu a rămas la Bender.  (IE, Israel)

Actualmente, migrația etnică în baza programelor de repatriere și 
strămutare din Transnistria în Germania și Israel are o tendință de reducere a 
numărului de repatriați și persoane strămutate. Principalul mo�v este 
reducerea numărului de etnici germani și evrei din Transnistria. În același �mp, 
din cauza situației poli�ce și social-economice din Rusia, Ucraina și Republica 
Moldova, precum și cu schimbarea statutului poli�c al Transnistriei, există o 
mare probabilitate a unui nou val de migrație etnică care să cuprindă 
reprezentanți ai celor trei grupuri etnice principale ale Transnistriei: 
moldoveni, ruși, ucraineni. Schimbarea vectorului poli�cii externe de 
dezvoltare, schimbările fundamentale în domeniile culturale, lingvis�ce și 
educaționale pot provoca o migrație etnică forțată și pot schimba structura 
etnică a populației din Transnistria.  
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Migrația din mo�ve poli�ce (refugiații)
Situația   migrațională   în   Transnistria   în   mare   parte   s-a   datorat 

evenimentelor poli�ce de la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990 – 
autoproclamarea Transnistriei, precum și conflictul armat din anul 1992, 
evenimente care au cons�tuit drept mo�ve poli�ce de migrație a persoanelor 
originare din Transnistria, în unele cazuri și de primire a statutului de azil poli�c 
în țările occidentale și nu doar pentru persoanele din dreapta Nistrului, ci și 
pentru cele din Transnistria. Conform informației lui V. Moșneaga, cercetător 
al fenomenului migrației moldoveneș�, în �mpul conflictului armat a fost 
înregistrat un număr de 100 mii de refugiați. Cea mai mare parte a fost primită 
de Ucraina (peste 60 de mii de persoane, dintre care jumătate copii), Rusia 
(puțin peste 17 mii de persoane), Belarus (aproxima�v o mie de persoane) și 

13
alte state străine (aproxima�v 20 de mii de persoane) .

Mama mea este dintr-o familie cu mulți copii – 12. Ei locuiau în Ștefan 
Vodă. După absolvirea școlii, toți au plecat să învețe la Tiraspol și au rămas 
să locuiască acolo. În �mpul conflictului armat din 1992, părinții mei au 
par�cipat la acțiunile de război de partea Republicii Moldova. Tatăl meu era 
militar, iar mama – medic chirurg. În Transnistria au fost învinuiți de faptul 
că au luptat contra Transnistriei. Iată de ce au fost nevoiți să se mute cu 
traiul la Chișinău. Aceste evenimente au distrus relațiile noastre în familie. 
Am încercat de mai multe ori să explicăm și să clarificăm situația, dar până 
la urmă am reușit doar cu una dintre surorile mamei. Eu am aproape 30 de 
verișori și verișoare. Fiecare dintre ei se iden�fică diferit. Unii se iden�fică 
drept moldoveni, alții ruși, alții transnistreni. (IE, Marea Britanie)

Este de remarcat faptul că cererea de azil poli�c în contextul conflictului 
transnistrean a avut loc după ani de zile, când situația din Transnistria nu crea 
amenințări pentru viață și sănătatea în legătură cu conflictul armat. Dreptul la 
azil pe teritoriul diferitor țări a fost u�lizat în mare parte de migranți economici 
ilegali, care as�el puteau să-și legalizeze șederea în străinătate.

În  Germania  am  ajuns  în  anul  1997.  Locuiam  ilegal,  lucram  în 
construcție, în agricultură. În anul 1998 am fost prins de poliție și băgat la 
închisoare. Am stat închis circa 20 de zile. Am angajat un avocat și acela m-
a sfătuit să solicit azil poli�c. Principalul mo�v era faptul că am locuit în 
Transnistria și că fratele meu geamăn a fost ucis în 1992 ca urmare a unei 
răni primite în �mpul conflictului.(II, Germania)

Din materialele interviului reiese că procedura de perfectare a azilului 

13 Mosneaga, V. 2. 2013. Asylum-seekers, refugees and displaced persons in Moldova: Problems 
of recogni�on, social protec�on and integra�on. Socio-Poli�cal Module. CARIM-East 
Explanatory Note 13/103
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poli�c se desfășura în mare parte, evitându-se structurile oficiale din 
Transnistria. 

Ins�tuțiile   oficiale   din   Germania   nu   aveau   contacte   cu 
Transnistria și toate documentele au fost colectate din sursele oficiale ale 
Republicii Moldova. Întreaga procedură a durat circa cinci–șase luni. Toată 
această perioadă am fost în libertate și am beneficiat de asistență socială 
din partea statului german. Statutul de refugiat poli�c mi-a asigurat viză pe 
viață în Germania. (II, Germania)

În anii 1994–1995 plecarea originarilor din Transnistria din mo�ve poli�ce  
a fost legată de conflictul dintre generalul rus A. I. Lebedev (comandantul 
Armatei a 14-a, deputat în Consiliului Suprem al Transnistriei, prima convocare) 
și liderii Transnistriei conduși de I. N. Smirnov. Dezacordurile dintre cele două 
părți ale conflictului au fost asociate cu o viziune diferită a poli�cii statului 

14nerecunoscut . Potrivit amin�rilor experților, împreună cu A. I. Lebedev au 
plecat și camarazii lui, din rândul militarilor, funcționarilor, ac�viș�lor poli�ci.

Următoarele  etape  ale  plecării  persoanelor  din  Transnistria  din 
considerente poli�ce au cons�tuit rezultatele alegerilor prezidențiale din 2011 și 
2016, drept rezultat schimbându-se elita poli�că. Printre cetățenii care au plecat 
din aceste mo�ve, au fost și funcționari, și ac�viș� poli�ci care nu s-au  încadrat 
în noua conjunctură a puterii, specialiș� care nu au fost de acord cu poli�ca 

15, 16, 17locală: lideri ai structurilor oficiale, jurnaliș� de opoziție și alții,, . Des�nația 
principală pentru această categorie de migranți din Transnistria este Rusia. 

La Tiraspol aveam o carieră de succes în calitate de medic oncolog 
chirurg. În afară de ac�vitatea profesională, eram conducător al 
organizației obșteș� Oncologii din Transnistria, eram membru al Camerei 
Publice a Transnistriei. La Moscova am plecat pe 9 septembrie 2013. La 
Tiraspol cariera mea de medic s-a terminat din cauza unor neînțelegeri cu 
șeful ins�tuției responsabile de domeniul sănătății. Nu doream să plec în 
afara Transnistriei, dar nu aveam o altă alegere.  (IE, Rusia)

Din mo�ve poli�ce s-a pomenit peste hotare și un alt grup al originarilor 

14 Полушин В. Л. Битвы генерала Лебедя. Записки соратника: в 2 кн. Сер. Двуликая Клио: 
Версии и факты // М.: Терра-Книжный клуб, 2005. 1152 с.
15 Роман Коноплев: «Мы не дадим поблажки властям Приднестровья. Не дадим себя 
арестовать» // РИА «Днестр» от 29.04.2012. Режим доступа: h�ps://www.dniester.ru 
/node/6935
16 Политические преследования в Приднестровье. Случай Коноплева // РИА «Днестр» от 
28.04.2012. Режим доступа: h�ps://www.dniester.ru/node/6933
17 Экс-глава службы безопасности Приднестровья похищен неизвестными // Московский 
Комсомолец в Молдове от 23.02.2017. Режим доступа: h�p://mk.kn.md/ar�cles/2017/02/ 
23/eksglava-kgb-pridnestrovya-pokhishhen-neizvestnymi.html
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din Transnistria. Acest grup era compus exclusiv din foș�i lideri poli�ci ai 
Transnistriei. Reședința acestora peste hotare este legată de posibilitatea 
limitată de a se întoarce la baș�nă. Legislația Republicii Moldova interzice și 
prevede pedepse pentru acțiunile legate de separa�sm și însușirea puterii, 
fapt pentru care pot fi învinuiți liderii poli�ci și persoanele de răspundere din 
Transnistria.

Din această cauză, pentru a evita dificultățile de cooperare cu organele de 
drept ale Republicii Moldova de mai mulți ani, reprezentanții cercurilor poli�ce 
din Transnistria au folosit oportunitățile aeroportului Odesa pentru a călători în 
Rusia. Cu toate acestea, după evenimentele din Ucraina din 2014, Ucraina a 
interzis intrarea cetățenilor de sex masculin din Rusia până la 60 de ani, în unele 
cazuri, și altor ruși pe teritoriul său (marea majoritate a foș�lor poli�cieni din 
Transnistria care dețin cetățenie rusă). As�el, singurul coridor spre Rusia era 
Aeroportul Chișinău. Timp de mai mulți ani, au existat cazuri în care 
transnistrenilor, care făceau parte din grupul menționat mai sus, li s-a refuzat 

18
intrarea pe teritoriul Republicii Moldova și au fost trimiși înapoi în Rusia . 

În trecut am ac�vat în ins�tuțiile oficiale al Transnistriei, fiind ac�v 
antrenat în ac�vitatea poli�că: lider al unui par�d poli�c, ac�vitate în 
calitate de reprezentant al organului legisla�v, par�cipare în calitate de 
candidat la alegerile liderului din Transnistria. La 1 mar�e 2013 am plecat cu 
familia la Odesa. Decizia privind plecarea a fost una forțată – reieșind din 
considerente poli�ce.  (EI, Rusia)

În aceeași categorie de persoane care nu pot intra în Transnistria, din 
mo�v că le este limitată posibilitatea intrării în Ucraina și în Republica Moldova, 
s-a pomenit și o parte a fostei conduceri a Transnistriei, care a ocupat funcții 

19poli�ce de conducere în auto-proclamatele republici din Donețk și Lugansk .  
În  cadrul  cercetării  au  fost  incluse  și  cazurile  când  plecarea  din 

Transnistria a fost cauzată de situația de criză a societății, pericolul de a deveni 
vic�mă a violenței, frica pentru securitatea vieții și sănătății.   

Când eram studentă, la vârstă de 17 ani, am fost violată. Nu am 
frecventat ins�tutul �mp de o lună, apoi am abandonat studiile. Acest fapt 
a cons�tuit cauza principală pentru a migra. Am fost respinsă de întreaga 
societate în care mă aflam. Această disperare este cauzată de lipsa unei 
protecții adecvate.  (FG, Italia)

18 Приднестровского генерала Олега Гудымо депортировали из Молдовы в Россию // ИА 
«Тирас» от 13.06.2015. Режим доступа: h�p://�ras.ru/evrazija/43366-pridnestrovskogo-
generala-olega-gudymo-depor�rovali-iz-moldovy-v-rossiyu.html
19 Приднестровский десант в ДНР // Интернет-портала 2000.ua (Газетный комплекс 
«Интернет-медиа») от 3.09.2014. Режим доступа: h�p://www.2000.ua/v-nomere/svoboda-
slova/reallii/pridnestrovskii-desant-v-dnr.htm
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Evaluarea numărului de persoane care au părăsit Transnistria din 
mo�ve poli�ce este imposibilă. Totuși, având în vedere faptul că unele dintre 
acestea au devenit publice, �pul respec�v de migrație din Transnistria are 
totuși loc. 

Migrația economică
În primii ani după autoproclamarea independenței, în Transnistria se 

dezvolta în mod constant sectorul economic, dar incer�tudinea statutului 
poli�c și juridic, lipsa de organisme ins�tuționale și a cadrului legal pentru 
ges�onarea macroeconomică, precum și criza economică a principalilor 

20
parteneri economici ai Transnistriei au condus la apariția diferitelor crize .

Serviciul de sta�s�că publică anual date sta�s�ce privind dezvoltarea 
21Transnistriei . Analiza acestora în dinamică permite stabilirea unor tendințe 

ale ocupării forței de muncă și statutului social-economic al populației, care au 
jucat un rol important în implicarea populației în migrația economică.

În primul rând, s-a schimbat structura populației din Transnistria – au 
survenit modificări în raportul populației economic ac�ve și inac�ve. În 1996 
aceasta cons�tuia 232,9 și 103,4 mii persoane; în anul 2016 – 136,6 și, 
respec�v, 145,6 mii persoane. Această disproporție reflectă problemele 
sistemice ale pieței muncii și evidențiază fluxul de migrație al populației.

În al doilea rând, au intervenit modificări în ceea ce privește numărul 
celor angajați în câmpul muncii pe ramură aparte – în cea mai mare parte a 
scăzut numărul celor angajați în sectorul real al economiei. De exemplu, în 
industrie, în 1996 erau angajați 31,6% din totalul populației ocupate; în 2016 – 
20,8%. Criza a marcat și sectorul agroindustrial din Transnistria – în 1996 
numărul persoanelor ocupate în agricultură era de 22,4% din totalul populației 
ocupate în economie; în 2016 – 6,6%. 

Crizele din domeniul agroindustrial au un impact semnifica�v asupra 
gradului de ocupare a forței de muncă a grupurilor social-demografice ale 

22populației și au schimbat modul de viață a populației din zonele rurale . În 
23unele sate din Transnistria se atestă o depopulare rapidă .

20 История Приднестровья. Т. 2, Ч. II. – Тирасполь: РИО Приднестровского университета, 
2001. 299-300.
21 Ежегодники Службы статистики Ведомства экономического развития Приднестровья // 
h�p://www.mepmr.org/gosudarstvennaya-sta�s�ka/informacziya/122-ezhegodnik-gosu-
darstvennojsluzhby-sta�s�ki
22 Фоменко В.Г. Особенности отраслевой структуры, территориальной организации и пути 
реформирования агропромышленного комплекса Приднестровья // В сборнике: Аграр-
ная география в современном мире К 90-летнему юбилею Виктора Николаевича Тюрина. 
Под редакцией В.Н. Тюрина. Краснодар, 2014, с. 171-173, стр. 173. 
23 Кривенко А.В., Бурла М.П., Фоменко В.Г. География Каменского района Приднестровья. 
— Тирасполь, 2009. — 191 с.
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Migrația are un impact asupra structurii etnice a populației din 
Transnistria. Dacă e să analizăm datele recensământului populației din 
2015, atunci vedem că numărul tuturor grupurilor etnice a scăzut, cu 
excepția găgăuzilor, al căror număr chiar a crescut. Este interesant să 
observăm schimbarea cotei grupurilor etnice. Timp de câteva decenii, 
ponderea moldovenilor a fost mai mare, iar recensământul populației din 
2015 a înregistrat o creștere a ponderii rușilor față de moldoveni. În ciuda 
faptului că, în comparație cu recensământul populației din 2004, ponderea 
moldovenilor a crescut, ponderea rușilor a crescut și mai mult, cu mai puțin 
de 1% depășind ponderea populației moldoveneș�. Raportul acestor două 
componente etnice cons�tuie: 33,1% moldoveni și 33,7% ruși. Ponderea 
ucrainenilor a scăzut, care a fost totdeauna reprezentată drept cea de a 
treia grupă etnică, cons�tuind la moment circa 26%. Ce relație are aceasta 
cu procesele de migrare? Legătura este una directă, deoarece grupurile 
etnice ucrainean și moldovenesc reprezintă partea semnifica�vă a 
populației din zonele rurale. Și datorită faptului că populația rurală este 
expusă unor factori de migrație mai evidenți, această populație dispare în 
mod natural mai repede.(Expert, din Transnistria)

În al treilea rând, nivelul de salarizare în regiune este extrem de scăzut. 
În anul 1998 salariul mediu lunar cons�tuia circa 58 de dolari SUA; în anul 2016 
– 335 de dolari SUA. Pentru un șir de ramuri ale industriei (în cadrul cărora sunt 
antrenați mai mulți de 65% dintre cetățenii angajați în câmpul muncii) salariul 
mediu lunar era sub nivelul mediu. Veniturile mici sunt caracteris�ce inclusiv și 
pentru domeniile în care sunt antrenați specialiș� înalt calificați. 

Prima cauză a migrației o cons�tuie aspectul economic, imposibilitatea 
angajării în câmpul muncii, realizării necesităților sale economice, deoarece 
nivelul vieții scade catastrofal și prin urmare migrația în scop de muncă se 
termină prin faptul că oamenii nu se mai reîntorc sau se reîntorc cu 
periodicitate. Există cauze care pot fi considerate și poli�ce, acestea sunt 
legate de instabilitatea poli�că. Din această cauză oamenii sunt nevoiți să 
recurgă la obținerea cetățeniei diferitor state pentru a putea pleca peste 
hotare. De al�el, o as�el de confuzie apare când există o mulțime de 
documente și trebuie să te descurci între un stat și altul.(EI, Rusia)

Acolo nu este de lucru și acest fapt este trist. Nu sunt perspec�ve acolo. 
Din partea Rusiei există o anumită protecție, dar ea este insuficientă. Este 
foarte dificil. (FG, Rusia)

Să găseș� de lucru în Transnistria este dificil. Mai ales cu poli�ca, 
cursul valutar, este foarte dificil să locuieș� acolo. Imposibil. Foarte dificil. 
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Salariile sunt mizere. Pentru grădiniță achiți 35 de dolari. Este foarte mult, 
având în vedere că salariul cons�tuie 150 de dolari SUA. (FG, Italia)

Acum în Transnistria este foarte greu. Deja de un an procurăm totul fie 
din Odessa, fie din Chișinău. Din toate punctele de vedere este dificil, 
prețurile sunt mari. Nu văd niciun viitor pentru copiii mei în Transnistria. 
(FG, Italia)

Oamenii pleacă din Transnistria deoarece nu au mijloace de existență. 
Nu există condiții pentru trai. Criza economică, socială con�nuă după 
părerea mea. Din această cauză oamenii sunt nevoiți să facă aceasta.(FG, 
Portugalia)

As�el, tendințele stabilite indică faptul că nivelul ocupării în câmpul 
muncii a scăzut și s-a înrăutățit din an în an. Din punctul de vedere al 
problemelor legate de ocuparea forței de muncă, resursele de forță de muncă 
care trăiesc în zonele rurale și care fusese angajate anterior în sectorul agricol, 
muncitorii calificați angajați în industrie au fost cei mai vulnerabili pe piața 
muncii.

Din punctul de vedere al venitului constant, în cadrul grupurilor 
vulnerabile care nu sunt în măsură să-și asigure familiile cu minimul necesar de 
trai au fost specialiș�i înalt calificați angajați în sectoare strategice, cum ar fi 
domeniul educației și ș�inței, al organelor de conducere, domeniul sănătății.

Avem o anumită problemă cu asigurarea cadrelor de muncă. 
Specialiș�i din domeniul educației, sănătății, industriei ne părăsesc, prin 
urmare nu există suficienți specialiș� pe piața muncii locale. De asemenea, 
pierdem o parte din populație care, de obicei, se ocupa de desfășurarea 
ac�vităților de antreprenoriat. Dacă nu schimbăm situația cu salariile, cu 
crearea condițiilor pentru ac�vitatea antreprenorială, atunci ne vom 
confrunta cu un exod al creierelor. (EI, Transnistria)

O situație nefavorabilă pe piața muncii este �pică și pentru �nerii cu studii 
superioare. Ea este cauzată de compe��vitatea scăzută a �nerilor din cauza 
lipsei experienței profesionale, a calificării suficiente după absolvire, a 
incapacității ins�tuțiilor de învățământ de a oferi cunoș�nțe actuale viitorilor 
specialiș�. În consecință, angajatorul nu dorește să suporte costurile financiare 

24
asociate formării lucrătorilor �neri .

As�el, păturile largi ale populației care se confruntă cu șomajul și au 
venituri mici au intrat în rândul migranților economici. Interviurile realizate și 

24 Терзи Н.В. Особенности молодежного рынка труда в Приднестровье // Бизнес в законе. 
Экономико-юридический журнал. 2009. № 1, с.435-439.
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focus-grupurile demonstrează că, după conținutul său, migrația economică a 
trecut prin mai multe etape.

Prima etapă a migrației economice a avut loc la sfârșitul anilor 1990 ai 
secolului XX – primii ani ai secolului XXI. Fluxul migranților în aceș� ani a fost 
cons�tuit în principal din persoane care se confruntau cu șomajul și cu 
veniturile mici de acasă, fiind forțate să caute o muncă în străinătate. Alegerea 
migranților economici la acel moment a fost Rusia, Germania, Italia și 
Portugalia.

Statutul poli�c, juridic și social-economic al originarilor din Transnistria 
la etapa primei migrații economice în majoritatea cazurilor poate fi 
caracterizată ca fiind plină de necazuri. Nu exista nicio legalizare în țările de 
migrație, pretu�ndeni erau urmăriți de frica de a fi prinși și deportați din țară. 
Ocuparea forței de muncă se realiza la un nivel al pieței muncii la care era 
fercventă înșelăciunea și exploatarea forței de muncă. Condițiile sociale de trai 
erau dificile. Nu exista posibilitatea de a primi oficial asistență juridică și 
asistență medicală. 

A doua etapă a migrației economice a avut loc la mijlocul primei decade 
a secolului XXI. Până în prezent, în majoritatea țărilor de plecare a originarilor 
din Transnistria, s-a produs liberalizarea poli�cilor migraționiste. A devenit mai 
ușoară obținerea statutului de ședere legală în străinătate. În consecință, 
oportunitățile de angajare s-au îmbunătățit, veniturile au crescut, iar calitatea 
vieții în străinătate s-a schimbat.

Mai ales sunt de amin�t migranții economici care pleacă în Rusia. 
Datorită statutului special acordat Transnistriei, a devenit posibilă obținerea 
cetățeniei ruseș�. As�el, o parte semnifica�vă a migranților economici plecați 
în Rusia și având cetățenia Federației Ruse au obținut drepturi egale de rând cu 
ceilalți ruși și beneficiază de același statut cu cel al cetățenilor ruși încadrați în 
procesele migrației interne.

În prezent, migrația economică se află la a treia etapă a dezvoltării sale. 
Aceasta se caracterizează printr-o selecție atentă a țării de migrație, pregă�re 
pentru plecare, legalizare în străinătate, ocupare a forței de muncă în zone 
similare sau apropiate de specialitatea lor, păstrarea standardelor calității 
vieții în străinătate. As�el, a avut loc o schimbare în statutul poli�c, legal și 
social-economic al migrantului economic: de la un lucrător migrant la un 
migrant de muncă și apoi de la un profesionist liber.

Migrația în scop de studii 
Migrația pentru studii este un �p tradițional de migrație pentru �nerii 

originari din Transnistria. Spre deosebire de alte �puri de migrație, cum ar fi 
repatrierea și migrația economică, migrația pentru studii era caracteris�că și 
pentru �mpurile bune ale URSS. La acest fapt a contribuit sistemul educațional 
unificat al URSS, apropierea de centrele educaționale importante: Chișinău, 
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Odessa. În plus față de orașele menționate, în acel moment marile orașe ale 
Rusiei erau des�nații populare pentru migrația pentru studii: Moscova, Sankt-
Petersburg; Ucraina: Kiev și Harkov.

În prezent, s-a creat un model specific de migrație pentru studii. 
Par�cularitatea acestuia se datorează faptului că Transnistria nu este 
recunoscută și o mare parte dintre cetățeni obțin cetățenia Republicii 
Moldova, Rusiei și Ucrainei, precum și caracteris�cilor specifice ale sistemului 
său de învățământ – de conformare la standardele de învățământ ale 
Federației Ruse și dificultății recunoașterii documentelor de studii pe teritoriul 
altor state. Surse oficiale din Transnistria nu conțin informații clare și exacte 
despre numărul absolvenților transnistreni care au fost admiși la studii în afara 
Transnistriei.

Căile principale ale migrației pentru studii din Transnistria sunt Rusia, 
Republica Moldova, Ucraina și mai rar unele țări îndepărtate. 

Cea mai mare parte a absolvenților rămân în Transnistria, dar există și 
un număr de copii care aleg să-și con�nue studiile în țările vecine și chiar 
departe de Transnistria. Geografia migrației pentru studii este foarte mare.

Mulți absolvenți pleacă în Rusia și sunt acceptați la cele mai bune 
universități: Ins�tutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova 
(МГИМО), Universitatea de Stat din Moscova (МГУ), Academia Timireazev, 
Ins�tutul de Fizică și Tehnică din Moscova (МФТИ), Universitatea Tehnică 
de Stat din Moscova (МГТУ), Academia Militară Umanitară, Academia 
Militară Medicală din Sankt-Petersburg, ins�tuțiile pedagogice superioare 
de  învățământ  din  Moscova.  Sunt  și  �neri  care  au  obținut  studii 
postuniversitare în aceste ins�tuții și care con�nuă să profeseze tot acolo.  

Elevii din Transnistria își con�nuă studiile și în diferite ins�tuții 
superioare de învățământ din Ucraina, în orașele Kiev și Odessa. Sunt 
admiși la universitățile din Republica Moldova, în mare parte la 
Universitatea Slavonă și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie  
„Nicolae  Testemițanu”.  Sunt  și  cazuri  în  care  elevii  își con�nuă studiile 
și în ins�tuțiile superioare de învățământ din Belarus. Sunt elevi care se 
orientează spre țările mai îndepărtate. As�el, cunosc câteva persoane care 
au absolvit universități din Sofia, în mare parte etnici bulgari. Sunt și cei 
care au făcut studii în Polonia, Cehia, Germania, Israel, SUA, Canada.  (EI, 
Transnistria)

 
Planurile  de  studii  ale  migranților  pentru  studii  în  străinătate  se 

realizează în principal prin sistemul de atribuire a unei cote persoanelor 
originare din Transnistria, ei fiind admiși în mod independent pe baza unui 
concurs comun, prin sistemul preliminar de selecție (pe baza rezultatelor 
concursurilor, olimpiadelor).
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Pentru abiturienții originari din Transnistria în fiecare an Rusia, 
Republica Moldova și Ucraina alocă cote pentru studii din contul bugetului de 
stat la diferite niveluri de învățământ profesional.

Cotele pentru studii în ins�tuțiile din Rusia sunt alocate gra�s și sunt 
oferite de către Ministerul Educației și Ș�inței al Federației Ruse. Numărul 
cotelor alocate depinde de teritoriul țării. De exemplu, pentru Belarus, spre 
deosebire de Transnistria, numărul de cote este mult mai mare. În același 
�mp, numărul cotelor alocate malului drept al Republicii Moldova și 
Transnistriei este aproxima�v același, deși populația Transnistriei este cu 
mult mai mică decât populația de pe partea dreaptă a Nistrului. Acest lucru 
se datorează faptului că principalul criteriu pentru obținerea unei cote 
pentru studii în Rusia cons�tuie cunoașterea limbii ruse. Iar pentru 
moment în Republica Moldova există mai puține școli cu predare în limba 
rusă decât în   Transnistria.

Decizia privind numărul cotelor alocate pentru fiecare specialitate este 
luată având în vedere interesul comun. Rusia ia în considerare necesitățile 
ins�tuțiilor sale de învățământ. Transnistria reiese din considerentele sale 
prioritare, solicitări, pres�giul profesiei. As�el, există o relație inversă, dar 
este imposibil să spunem cu exac�tate cine dintre acestea două dictează 
condițiile. (EI, Transnistria)

Ins�tuția responsabilă de domeniul învățământului din Transnistria este 
responsabilă de distribuirea cotelor pentru studii oferite de Rusia.

Informațiile privind cotele pentru studii sunt disponibile pe paginile de 
internet ale Agenției Federale responsabilă de cooperarea cu compatrioții 
din  statele  CSI  și  care  acordă  asistență  umanitară  internațională 
(Rossotrudnichestvo)   și   ale   ins�tuției   responsabile   de   domeniul 
învățământului din Transnistria. În fiecare an, pe lângă ins�tuția respec�vă 
se creează un grup de lucru responsabil de alocarea cotelor. Acest grup 
informează despre cotele alocate prin intermediul departamentului 
educației publice din orașele și raioanele Transnistriei. Apoi informațiile 
ajung și în școli, la elevii absolvenți și la părinții acestora. Cei care solicită 
cote de studii pentru Rusia,  pregătesc  un  pachet  de  documente.  Recent,  
a  fost implementată o inovație – înregistrarea solicitanților pe portalul 
informațional educațional Rusia.edu.ru, unde ei indică studiile pe care le 
doresc, specialitatea scontată și ins�tuția superioară de învățământ.

După   depunerea   dosarului,   se   creează   o   comisie 
interdepartamentală. Aceasta analizează portofoliul solicitantului și, prin 
vot, decide să acorde o cotă unui anumit elev. Drept criteriu servesc nota 
medie, diplomele și cer�ficatele de par�cipare la olimpiade pe parcursul 
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ul�milor trei ani, par�ciparea la conferințe.  Este important de menționat 
că în �mpul selecției nu se ia în considerare etnia și cetățenia solicitantului 
pentru cota alocată.

Comisia selectează solicitantul numai pentru cota de studii alocată de 
Rusia, iar Ministerul Educației și Ș�inței al Federației Ruse determină 
pentru care ins�tuție superioară de învățământ poate fi alocată această 
cotă. Aceasta este o noutate a ul�milor ani. Prin urmare, atunci când 
solicitanții de cote sunt înregistrați pe portalul de internet, aceș�a au 
posibilitatea de a indica mai multe opțiuni pentru ins�tuțiile superioare de 
învățământ dorite.

Din experiența anilor trecuți, concursul pentru cotele de studii 
cons�tuie aproxima�v două cereri pentru un loc. Cele mai populare 
specialități sunt jurisprudența, economia, arhitectura, servicii, turismul, 
jurnalismul, construcția de mașini. (EI, Transnistria)

Cotele pentru studii în ins�tuțiile superioare de învățământ din Ucraina 
sunt asigurate prin intermediul organizațiilor obșteș� ale ucrainenilor din 
Transnistria și prin intermediul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova. 
Elevii originari din Transnistria care dețin cetățenia Ucrainei au dreptul la cota 
de studii în cadrul ins�tuțiilor superioare de învățământ pe teritoriul Ucrainei 
după  perfectarea  cer�ficatului  privind  „Statutul  persoanei  de  etnie 

25ucraineană din străinătate.”
Ministerul  Educației  al  Republicii  Moldova  este  responsabil  de 

repar�zarea  cotelor  pentru  studii  în  Republica  Moldova.  Potrivit informației 
de pe pagina de internet a ministerului, dreptul la cotele pentru studii în 
ins�tuțiile de învățământ superior din Republica Moldova îl au: (1) elevii 
absolvenți originari din Transnistria care au studiat în limba moldovenească 
(română) în baza alfabetului la�n și care au studiat în conformitate cu  
programele de învățământ din Republica Moldova (școli cu predare în grafie 
la�nă din Transnistria), (2) elevii originari din Transnistria, care au învățat în 
localitățile  din  Republica  Moldova  și  care  sunt  situate  în  apropierea 
Transnistriei, (3) absolvenți ai școlilor medii generale de pe teritoriul din stânga  

26Nistrului (Transnistria) .
O altă direcție în migrația pentru studii în străinătate o cons�tuie și 

admiterea pe cont propriu. Reieșind din faptul că absolvenții școlilor dețin acte 
ce atestă cetățenia Republicii Moldova, Rusiei și Ucrainei, este posibilă 
admiterea la studii împreună cu alți cetățeni ai acestor țări.

25 Вопрос о выделении квот на обучение в ВУЗах Украины для приднестровских 
школьников урегулирован // h�ps://novos�pmr.com/ru/news/13-07-19/vopros-o-vydele-
nii-kvot-na-obuchenie-v-vuzah-ukrainy-dlya
26 In atenția absolvenților din raioanele de est ale Republicii Moldova // h�p://edu.gov.md/ 
sites/default/files/in_aten�a_absolven�lor.pdf
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Timp de șapte ani în cadrul liceului a funcționat un proiect – școala rusă. 
Datorită acestui proiect copiii au obținut un atestat, au susținut  examenul unic 
de stat (ЕГЭ) și au avut posibilitatea să-și aleagă în mod independent ins�tuția 
de învățământ superior din Rusia.  În cadrul liceului mai funcționa și un centru 
la distanță al guvernului de la Moscova .(EI, Transnistria) 

Nu mă pot pronunța cu referire la ul�mii ani, dar au fost �mpuri când 
atestatele noastre nu impuneau 12 ani de studii. În mod tradițional, elevii 
noștri luau locuri premiante la informa�că, limba și literatura rusă.  (EI, 
Transnistria)

Este ș�ut faptul că în orașele mari din Transnistria un șir de școli se 
specializează în pregă�rea elevilor pentru studii în ins�tuțiile superioare de 
învățământ de peste hotare. 

Întregul sistem de învățământ din cadrul treptei liceale are drept scop 
creșterea oportunităților pentru absolvenți de a accede în ins�tuțiile 
superioare de învățământ din Rusia. Curriculumul nostru diferă de 
programa școlară. Acesta conține toate subiectele ciclului de bază și 
partea variabilă, care constă din obiecte de profil. Există cursuri speciale 
care oferă elevilor anumite orientări / specializări, într-un domeniu sau 
altul. De aceea, în liceu învață elevi din Republica Moldova care 
intenționează să studieze în Rusia. O atenție deosebită este acordată 
formării cadrelor didac�ce. Mulți profesori susțin cursuri la distanță, 
par�cipă la conferințe. (EI, Transnistria) 

Reprezentanții ins�tuțiilor superioare de învățământ din Rusia în 
cadrul cărora studiază studenții transnistreni afirmă că aceș�a posedă o 
pregă�re de bază bună și un nivel de cunoș�nțe înalt al limbii ruse. Un nivel 
mai înalt decât al studenților din CSI. Iată de ce abiturienții transnistreni 
sunt înalt apreciați. (EI, Transnistria)

Pe parcursul unei săptămâni s-au adresat cam două–trei persoane 
pentru a obține anumite informații despre studii în ins�tuțiile de 
învățământ superior peste hotare. Cea mai mare parte dintre acestea sunt 
elevi care termină studiile (elevi care studiază la Gimnaziul real-umanitar 
din Tiraspol și Liceul teore�c nr.1 din Tiraspol) sau studenți. Dintre 
specialități, cele mai solicitate sunt ș�ințele economice, domeniul 
afacerilor, medicina. (EI, Transnistria)

În Transnistria, am învățat în cadrul Gimnaziului real-umanitar din 
Tiraspol cu studierea aprofundată a limbii engleze. În clasa a IX-a am aflat 
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de la un prieten despre posibilitatea absolvirii școlii în străinătate. Am fost 
interesat și am început să caut școli potrivite în Europa prin intermediul 
internetului. Marea Britanie a fost aleasă deoarece studiile liceale în Anglia 
sunt cele mai pres�gioase și, în plus, la admitere în diferite universități de 
pres�giu, se solicită documente confirma�ve de cunoaștere a limbii 
engleze.(II, Marea Britanie)

Un alt mecanism de admitere în ins�tuțiile superioare de învățământ 
din străinătate este par�ciparea la selecția preliminară a abiturienților prin 
par�ciparea la diferite olimpiade și concursuri, desfășurate de ins�tuțiile 
superioare de învățământ pe parcursul anului școlar. As�el, pe teritoriul 
Transnistriei se desfășoară o campanie minuțioasă de admitere la mai multe 
ins�tuții superioare de învățământ din Rusia.

Liceul cooperează cu mai multe ins�tuții superioare de învățământ din 
Rusia. Un �mp, examenele de admitere la liceu erau organizate de 
Universitatea Stankin. Acum s-au stabilit contacte strânse cu Școala 
Superioară de Economie – s-a încheiat un acord de colaborare. Trei cadre 
didac�ce ale liceului au susținut cursuri de perfecționare la Școala 
Superioară de Economie. În această universitate au fost admise circa cinci 
persoane, fără a susține măcar examenul unic de stat (ЕГЭ). Ele au fost 
acceptate în această ins�tuție în funcție de rezultatele de la olimpiade. 
Reprezentanții Ins�tutului de Fizică și Tehnică din Moscova (МФТИ)  vin la 
liceu și desfășoară ac�vități de orientare profesională a elevilor, 
organizează seminare. Absolvenții noștri sunt înscriși la această ins�tuție 
superioară  de  învățământ  în  baza  rezultatelor  olimpiadelor.  (EI, 
Transnistria) 

Un   factor   important   în   luarea   unei   decizii   privind   studierea   în 
străinătate este situația materială a familiei viitorului student, deoarece 
migrația pentru studii, chiar și prin intermediul sistemului de alocare a unor 
cote sau înscrierii la buget, presupune și cheltuieli semnifica�ve.

Absolvenții transnistreni, având o bază bună, sunt bine pregă�ți 
pentru a studia peste hotare. Există însă dificultăți de ordin material. Dar 
copiii noș� sunt bine orientați și înțeleg responsabilitatea asumată și pe 
parcursul studiilor învață să-și câș�ge existența, unii dintre ei  chiar își 
ajută părinții. (EI, Transnistria)

Ches�unea legată de asigurarea materială este una importantă 
îndeosebi pentru abiturienții care se înscriu la ins�tuțiile de învățământ din 
țările îndepărtate.
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În problema studiilor în ins�tuțiile superioare de învățământ peste 
hotare se consultă și doresc să plece majoritatea celor din familii simple.  Iar cei 
care vor cursuri cu plată fac parte din familii asigurate din punct de vedere 
material. De regulă, sunt solicitate țările din Europa (cea mai solicitată este 
Marea Britanie) și pentru programele de schimb – SUA. Decizia finală de 
alegere a țării depinde de starea materială a familiei pretendentului la studii 
peste hotare și cunoș�nțe ale unei limbi străine.   (EI, Transnistria)

Limitele legate de dificultățile materiale ale familiei în partea ce ține de 
studierea în cadrul unor ins�tuții superioare de învățământ din străinătate pot 
fi eliminate prin posibilitatea studierii fără plată și a alocării unei burse. În 
majoritatea cazurilor aceasta este posibil cu condiția cunoașterii la un nivel 
înalt a limbii străine. 

Pentru a putea pre�nde la studii gratuite și burse, trebuie să cunoașteți 
limba țării în care intenționați să faceți studiile. Dacă solicitantul cunoaște 
numai engleza, atunci acest lucru este mai dificil, deoarece programele în 
limba engleză sunt cu plată în cea mai mare parte. Cu cunoș�nțele de limbă 
engleză este foarte scump pentru a merge la studii atât în Marea Britanie, 
cât și în SUA. Prin urmare, elevii preferă în cea mai mare parte Franța, 
Germania, Polonia, Cehia. Dacă un elev dorește să studieze într-o anumită 
țară, dar nu cunoaște limba, atunci are nevoie să finalizeze un curs de 
învățare a limbii �mp de un an. Cursul de învățare a limbii nu este inclus în 
sistemul de burse și trebuie achitat, de aceea puțini din Transnistria 
urmează această cale.  (EI, Transnistria)

Pregă�rea pentru plecare a durat aproape un an: căutarea unei școli, 
corespondența cu administrația, expedierea scrisorilor de recomandare, 
cer�ficatelor. Având în vedere că exista posibilitatea acordării unei burse, 
era necesar să se prezinte un cer�ficat privind venitul părinților, în afară de 
un interviu pentru a susține examenele suplimentare. O parte din cheltuieli 
(cazare, masă și studii) a fost asigurată de școală. Îmbrăcămintea și alte 
cheltuieli legate de �mpul liber au fost asigurate de părinți. Nu era vorba 
despre sume mari. (II, Marea Britanie)

Un factor nu mai puțin important pentru studii gratuite în universitățile 
occidentale constă în informarea viitorului student despre specificul 
sistemului de învățământ din aceste țări concrete.

După absolvire, mulți absolvenți nici nu încearcă să se înscrie la 
universitățile occidentale. Sunt panicați că este foarte scump. Aceasta este 
o exagerare. Fiecare student care studiază în Italia are șansa să lucreze prin 
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sistemul „part-�me” sau seara. Nu am primit o bursă pentru primul an, am 
ratat această oportunitate din cauza cunoașterii insuficiente a tuturor 
drepturilor. Prin urmare, a fost vital pentru mine să obțin niște venituri. 
Primii doi ani am lucrat la recepție în hoteluri. Acum, lucrez seara în calitate 
de chelneriță într-o cafenea. Nu este dificil să combini studiile și munca. 
După amiaza studiezi, iar seara lucrezi. Am beneficiat și de faptul că 
universitatea mi-a oferit loc în campus pentru trai. Se achită din bursă. (EI, 
Italia)

O altă barieră în calea studiilor în ins�tuțiile superioare de învățământ 
din Occident este și procedura de legalizare a documentelor obținute în 
Transnistria.

În general, trebuie remarcat faptul că elevii/studenții pretendenți la 
studii în țările occidentale sunt ambițioși, învață bine, cunosc limbi străine, 
dar, de fapt, puțini decid să plece. Anual pleacă 10 persoane. În legătură cu 
nerecunoașterea teritoriului autoproclamat, există dificultăți în perfectarea 
documentelor.

Pentru a se înscrie la universitățile din Occident, elevii trebuie să absolve 
12 clase. Învățământul secundar din Transnistria prevede doar 11 ani de 
studii și, prin urmare, ei trebuie să absolve studiile în Republica Moldova 
pentru a obține un atestat de învățământ secundar de 12 clase sau, la 
atestatul de studii medii generale de 11 clase, să prezinte documente care 
confirmă studiile în cadrul unei ins�tuții superioare de învățământ de cel 
puțin un an. Documentele emise pe teritoriul Transnistriei necesită legalizare 
la Ministerul Educației al Republicii Moldova. Întreaga procedură durează 
aproxima�v două luni.

Nu există cazuri de refuz al legalizării atestatelor. Există probleme cu 
legalizarea sistemului de învățământ universitar din Transnistria. Este  
necesar ca notele să corespundă celor din Republica  Moldova, să  existe  o  
anumită  listă  de  obiecte suplimentare. Prin urmare, sunt multe refuzuri 
de legalizare. (EI, Transnistria)

Pentru a primi bursă, este necesar să se confirme mărimea venitului 
anual al părinților, precum și valoarea imobilelor deținute și alte valori. La 
etapa de perfectare a documentelor de admitere, am avut o serie de 
probleme legate de documentele emise de autoritățile transnistrene. 
Notarul din s. Varnița a refuzat să cer�fice traducerea documentelor emise 
de autoritățile transnistrene. Refuz am primit de la Ministerul Educației 
Republicii  Moldova.  Am  avut  susținere  din  partea  Ambasadei  și 
Consulatului Republicii Moldova în Italia. (EI, Italia)



36

CAPITOLUL 2. TIPURI DE MIGRAȚIE ALE ORIGINARILOR DIN TRANSNISTRIA

În Transnistria, un fenomen specific îl cons�tuie sistemul de învățământ 
școlar în limba română în baza grafiei la�ne. Sistemul în cauză se află sub 
jurisdicția Republicii Moldova, iar ac�vitățile educaționale se desfășoară 
conform standardelor de stat ale Republicii Moldova (în discursul oficial sunt 
desemnate drept școli cu predare în limba română sau școli transnistrene cu 
predare în grafie la�nă).

Există opt școli de acest �p. Din punct de vedere geografic, aceste școli 
se află pe întreg teritoriul Transnistriei.

Elevii acestor școli sunt copii moldoveni. Interviurile desfășurate și 
focus-grupurile au arătat că principalul con�ngent al migranților pentru studii 
în ins�tuțiile de învățământ superior în țările din Vest (inclusiv România) este 
format din absolvenții școlilor transnistrene cu predare în grafie la�nă.

Mulți dintre colegii mei de la Liceul „Alexandru cel Bun” sunt în 
străinătate. Unii dintre ei au fost înscriși la universități din Italia și Franța 
imediat după terminarea liceului. Cealaltă parte a absolvit mai întâi la 
Chișinău sau în România, apoi și-a con�nuat studiile în universități din 
țările occidentale. (EI, Italia)

Acest fapt este facilitat de o serie de circumstanțe:
- obținerea studiilor medii în cadrul sistemului de la Bologna, 

recunoscut în întreaga lume;
- obținerea documentelor de studii conform standardelor Republicii 

Moldova, care sunt supuse unui proces mai facil de legalizare;
- în cadrul acestor școli, precum și în cadrul întregului sistem secundar 

de învățământ al Republicii Moldova, se desfășoară campanii de informare 
pentru familiarizarea elevilor cu posibilitățile de admitere în ins�tuțiile de 
învățământ superior din occident;

- migrația economică a părinților în țările occidentale. La sfârșitul școlii, 
absolvenții se reunesc cu familia prin intermediul migrației pentru studii.

As�el, educația în școlile transnistrene cu predare în grafia la�nă pentru 
etnicii moldoveni care cunosc limba moldovenească (română) este o 
oportunitate rezonabilă de a con�nua studiile în ins�tuțiile de învățământ 
superior din țările occidentale.

Sunt absolventă a Liceului „Alexandru cel Bun”. La absolvirea școlii am 
analizat mai multe posibilități de a-mi alege specialitatea și orașele (țările) 
pentru admitere. În Chișinău (Republica Moldova) am aplicat la Facultatea 
de Medicină, dar nu am reușit. Ulterior, am transmis documentele la 
Bologna (Italia) la Facultatea de Drept și la Facultatea de Administrație 
Publică din Bucureș� (România). Primul aviz de admitere a venit de la 
Facultatea de Drept a Universității din Bologna „Alma Mater Studiorum”. 
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După ce m-am mutat în Italia, în primele zile de studii, am primit scrisoarea 
de admitere la Bucureș�. Am decis să rămân în Italia și, cel puțin, cred că, 
dacă în cursul anului nu voi reuși, apoi mă voi transfera la o altă 
universitate. (EI, Italia)

În același �mp, trebuie remarcat faptul că pentru copiii migranți care s-
au stabilit în Rusia studierea în școlile transnistrene cu predare în grafie la�nă 
cons�tuie un obstacol suplimentar în adaptarea lor la spațiul social și 
educațional din Rusia în termeni de limbă, program de studii și alte diferențe.

Tatăl meu a plecat la muncă la Moscova cu câteva zile înainte de 1 
septembrie, când eu m-am dus în clasa întâi. Un an mai târziu mama a 
plecat la tata. Primele trei clase le-am studiat într-una din școlile româneș� 
din Transnistria. Părinții la acea vreme s-au răzgândit să se mai întoarcă 
acasă și au decis să mă pregătească pentru viață în Rusia. În clasa a IV-a 
am fost transferată la o școală cu predare în limba moldovenească 
(română) pe baza alfabetului chirilic. La un an după însușirea alfabetului 
chirilic, am fost trimisă la o școală rusă. Acolo am studiat pentru încă trei 
ani. În clasa a opta și a noua am studiat la școala nr. 707 din 
Moscova,regiunea - Stația de metrou Izmailovskaya. 

Inițial la Moscova îmi era foarte greu. Chiar de la început, clasa nu m-a 
acceptat. Deoarece colegii mei erau în aceeași clasă din copilărie, pe când 
eu am fost „cea nouă“ pentru ei, și, în plus, chiar o provincială. Colegii mei 
de clasă se îmbrăcau „cool”, se duceau la cafenea, pe când eu în �mpul 
acela nici nu ș�am ce e „ICQ“…

În clasa mea erau și alți veniți. Din Ucraina, Azerbaidjan, Caucaz. Unul 
din huliganii clasei mă scotea din sărite în mod constant. El îmi putea 
arunca geanta sau umbla pe urmele mele și spunea: „Să zdohneș�, 
jiganie!“. Îmi amintesc cu groază de acel �mp. Am avut o cădere nervoasă. 
A fost chemată ambulanța și mama mea. Conducerea școlii a luat măsuri 
adecvate, a chemat părinții băiatului la școală, au organizat o convorbire 
educațională și numai după aceea maltratarea a fost oprită. Prin clasa a 9-
a deja comunicam mai mult cu colegii, dar până la sfârșitul studiilor așa și 
nu am devenit prieteni. Apoi am învățat la Colegiu medical. Acolo nu am 
avut probleme de adaptare. Eram eu „alfa“ și „dirijam“ grupul 
studențesc.(II, Rusia)

Ca fenomen social complex migrația în scop de studii are beneficiile și 
costurile sale. Instruirea în ins�tuțiile superioare de învățământ de peste 
hotare permite creșterea capitalului uman și social al unui migrant care 
studiază. Această categorie de migranți la întoarcerea la baș�nă ar putea 
contribui semnifica�v la dezvoltarea social-economică a țării. Pe de altă parte, 
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migranții cu scop de studiu, de regulă, sunt naturalizați în afara țării, cauzând 
un fenomen numit, printr-un termen generic, exodul de creiere. De aceea, în 
discursul public se pun întrebări cu privire la fezabilitatea susținerii migrației 
pentru studii a �nerilor din Transnistria.

Reunificarea familiei 
Intensitatea  fluxurilor  de  migranți  a  determinat  cauza  separării 

persoanelor care se află în relații conjugale: părinți–copii–nepoți, soți, iubiți. 
Acest factor a cauzat necesitatea plecării din Transnistria cu scopul de 
reunificare a familiei. 

În Transnistria, totul era bine pentru mine. S-a întâmplat așa că m-am 
căsătorit cu un cetățean din Odessa, iar odesitul s-a dovedit a fi de origine 
germană. De fapt, mi-e dor, aș rămâne acolo, doar eu ș�u cât de greu îmi 
este în Germania. Dar unde se află soțul, trebui să fie și soția. (II, Germania)

Posibil că niciodată nu aș fi izbu�t să ajung în Italia. Dar în acel 
moment am întâlnit un tânăr moldovean care a plecat la lucru în Italia. Și 
după șase luni a insistat să vin la el. Îmi făceam studiile la ins�tut, urma să 
obțin o profesie bună, urma să devin traducător de limbă engleză, dar 
datorită acestei iubiri am lăsat totul. (FG, Italia)

Interviurile  realizate  și  focus-grupurile  au  demonstrat  că  pentru 
migranții originari din Transnistria (cu excepția celor care au par�cipat în 
cadrul programelor de strămutare și care au plecat din mo�ve poli�ce) prima 
etapă a fost caracterizată prin plecarea unuia dintre membrii familiei peste 
hotare la câș�g. Scopul a fost de a câș�ga o anumită sumă de bani, apoi de a se 
întoarce în familie și de a-și con�nua viața acasă.

Pentru un număr semnifica�v de migranți, acest scenariu a suferit 
schimbări enorme în proces. Pe de o parte, la distanță s-au înrăutățit relațiile 
de familie: soții/soțiile fiind departe unii de alții intrau în relații 
extraconjugale,copiii erau lipsiți de educația și controlul deplin din partea 
părinților.  

Procesul de educație de la distanță cons�tuie un nou �p de relații. Este 
complex și, aș spune, este deviat. Educația la distanță este întotdeauna 
asociată cu anumite abateri de la funcțiile familiei. Adolescenții îi văd pe 
mama sau pe tata îndeplinind funcțiile unui singur părinte. La copil se 
dezvoltă o percepție distorsionată a noțiunii de familie, o imagine greșită. 
Și dacă observăm dezvoltarea ulterioară a familiei, putem presupune că 
aceș� copii pot avea aceeași relație la distanță. (EI, Transnistria)

Pe de altă parte, condițiile de ședere în străinătate au devenit mai bune, 
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a apărut posibilitatea de a obține statut legal de ședere, de a procura locuință. 
În consecință, un membru al familiei care se afla în străinătate a fost urmat de 
întreaga familie.

Dreptul la reunificarea familiei este, de asemenea, solicitat de migranții 
care au deja experiență ca migrant economic în țara respec�vă (în unele cazuri 
ilegal). Drept bază pentru solicitarea reunificării familiei o cons�tuie căsătoria 
cu un cetățean al țării respec�ve sau nașterea pe teritoriul țării de migrare a  
copiilor.

Am plecat în Portugalia cu un pașaport rusesc. Mulți ani am locuit 
acolo ilegal. Din acest mo�v, nu am fost acasă. Au fost cazuri când au 
încercat să mă deporteze. Un an în urmă, am fost pentru prima după o 
lungă perioadă de �mp în Transnistria și în Republica Moldova mi-am 
perfectat pașaportul biometric moldovenesc, dar, în ciuda acestui fapt, la 
întoarcerea mea în Portugalia, oricum încercau să mă deporteze. Este 
împotriva legii. Nu au dreptul să mă separe de membrii familiei (cu soția și 
fiicele mele care s-au născut în Portugalia). Pentru a preveni apariția unor 
noi încercări de deportare, am apelat la diverse structuri ale Portugaliei, 
dar ei au rămas indiferenți la problema mea, apoi m-am adresat Curții 
Drepturilor Omului de la Strasbourg. Sunt un muncitor obișnuit, un 
constructor, dar în legătură cu amenințarea expulzării din țară și a 
separării de familia mea trebuia să înțeleg sub�litățile juridice. Acum, 
dosarul se află la etapa de examinare. (FG, Portugalia)

Decizia de a părăsi țara în 2014 a fost una dificilă. Am studii superioare 
juridice și aș fi vrut să lucrez după specialitate. În străinătate există foarte 
puține as�el de oportunități. Așa s-a întâmplat că prietenul meu, viitorul 
soț, a plecat în Marea Britanie și m-a chemat la el. Aici s-a născut fiica 
noastră. Sperăm că familia noastră să nu fie amenințată cu expulzarea în 
legătură cu rezultatele BREXIT-ului și că în viitorul apropiat vom primi 
cetățenia britanică pentru întreaga familie. O posibilitate este statutul 
copilului. Pe numele fiicei a fost perfectat cer�ficatul de naștere britanic. 
Am auzit că pentru a obține cetățenia britanică trebuie să locuieș� în țară 
�mp de cinci ani. Nu sunt familiarizată cu întreaga procedură. (FG, Marea 
Britanie)

În Rusia, Germania și Israel – țările de emigrare a locuitorilor originarilor 
din Transnistria – au fost ins�tuite diverse regimuri în cadrul programelor de  
repatriere care reglementează procedura de reunificare a familiei repatriatului.

Acum trei ani m-am căsătorit. Am încheiat căsătoria în Transnistria. 
Soțul este din Odessa, dar bunica sa este nemțoaică și locuiește de mult 
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�mp în Germania. Prin urmare, ne-am trezit în Germania profitând de 
programele „repatriații târzii”, „reunificarea familiei”. (II, Germania) 

Procedura de obținere a documentelor pentru persoanele care 
par�cipă la programul de repatriere în baza dreptului de reunificare a familiei 
este o procedură oarecum diferită pentru obținerea cetățeniei.

Voi primi cetățenia germană într-o lună. Dar am dobândit cetățenia 
nu ca la noi, primeș� pașaportul și pleci unde doreș�. Aici primeș� doar un 
permis de ședere �mp de trei ani. Dar permisul de ședere este similar unui 
pașaport. Am dreptul să locuiesc aici trei ani. Soțul meu are cetățenia 
deplină, are și pașaport. Și soțul meu îmi oferă permis de ședere la fiecare 
trei ani, as�el este legea aici. Și după șase ani, am deja dreptul de a primi 
cetățenia deplină a Germaniei. (II, Germania)

În Israel, în comparație cu Rusia și Germania, procesul de reunificare a 
familiei este mult mai complicat.

Logodnica mea – de etnie evreiască, a emigrat în Israel și mi-a făcut 
invitație și mie. Autoritățile israeliene nu ne-au permis să creăm o familie. 
Am cetățenia Republicii Moldova și a trebuit să mă întorc și să înregistrăm 
căsătoria în Moldova. După revenirea în Israel, soția mi-a perfectat 
invitația în calitate de soț oficial. Viza a fost deschisă pentru trei luni, apoi a 
fost ex�nsă. Au mai trecut încă șapte ani înainte ca să îmi fie permis să 
obțin cetățenia israeliană. Întreaga procedură a fost anevoioasă. (II, Israel)

O altă metodă mai rară de plecare și ședere în străinătate este prac�cată 
în principal de femeile care se căsătoresc cu străini. Dezvoltarea internetului a 
oferit posibilitatea de a face cunoș�nță  la distanță, ca ulterior să se realizează 
reunificarea familiei.

L-am cunoscut pe viitorul meu soț în mare parte prin internet. S-a 
întâmplat acum 11 ani. Am obținut deja cetățenia Marii Britanii. Dar a fost 
anevoios. A fost dificil să plec în Marea Britanie. Nu mi-au permis, am fost 
refuzată la ambasadă. Nici măcar nu puteam să ne căsătorim pe teritoriul 
Republicii Moldova pentru că erau atât de multe obstacole. Noi pentru 
căsătorie am ales o țară care se afla în spațiul Schengen. Am primit 
cer�ficatul nostru în care era clar indicat că suntem soț și soție și numai 
după aceea am depus din nou documentele as�el încât mi s-a permis să 
plec la el. Și trebuia să demonstrez că nu este o căsătorie fic�vă. A fost o 
poveste întreagă. Am vrut chiar să scriu o carte despre aceasta. (EI, Marea 
Britanie)



41

CAPITOLUL 2. TIPURI DE MIGRAȚIE ALE ORIGINARILOR DIN TRANSNISTRIA

La începutul anilor 2000, când încă existau dificultăți în obținerea 
cetățeniei ruseș�, au existat cazuri de încheiere a căsătoriilor fic�ve pentru a 
obține cetățenia rusă. Atunci când dobândirea cetățeniei acestei țări pentru 
locuitorii originari din Transnistria a devenit mai accesibilă, și-a pierdut 
relevanța încheierea căsătoriilor fic�ve.

Interviurile  realizate  și  focus-grupurile  au  demonstrat  că 
reunificarea familiei drept mod oficial al migrației într-o anumită țară este 
�pică pentru toate țările supuse studiului, cu excepția Rusiei. Mo�vul este 
reprezentat de dezvoltarea slabă al acestei metode oficiale de a migra în 
această țară (spre deosebire, de exemplu, de țările Uniunii Europene) și de 
accesibilitatea altor posibilități de migrare din Transnistria în Rusia. În general, 
se poate presupune că acest �p de migrație va avea tendința de a se intensifica 
datorită creșterii numărului de migranți transnistreni în străinătate și dorinței 
acestora de a-și aduce în țara de reședință și membrii familiei (soți, copii, 
părinți).

Rezumând toate �purile de migrație menționate mai sus caracteris�ce 
populației originare din Transnistria  trebuie de remarcat faptul că un anumit 
�p de migrație (cu excepția celor care par�cipă în cadrul programelor de 
strămutare în Israel și Germania) nu este stabilit pentru totdeauna. Într-un 
număr semnifica�v de cazuri, respondenții intervievați de noi au recunoscut 
că își schimbă statutul în �mpul experienței lor de migrație. As�el, migranții 
economici ilegali în țările Uniunii Europene au fost legalizați prin obținerea 
statutului de refugiat, obținerea cetățeniei române, în baza dreptului de 
reunificare a familiei etc. Aceeași categorie de migranți în Rusia și-a schimbat 
statutul prin obținerea cetățeniei ruse. Migranții pentru studii au primit odată 
cu obținerea studiilor statutul de migranți economici. 



Timp de trei decenii de pe malul stâng al Nistrului s-au conturat mai 
27multe rute de migrație. Sta�s�cile remitențelor , ale emigrării oficiale (de pe 

28
teritoriul Transnistriei)  și rezultatele studiilor sociologice arată că cele mai 
importante dintre acestea duc spre următoarele țări: Rusia, Ucraina, Germania, 
Israel, Italia, SUA și Canada. Această tendință este, de asemenea, confirmată de 
rezultatele interviurilor experților cu reprezentanții structurilor oficiale din 
Transnistria ce se specializează în furnizarea serviciilor persoanelor care pleacă 
în străinătate. 

Marea majoritate a solicitărilor față de Serviciul Consular din 
Transnistria privind legalizarea documentelor sunt legate de strămutarea 
în Rusia. Dar există și solicitări asociate cu strămutarea în țări europene, în 
Canada, în Statele Unite. (IE, Transnistria)

În studiu au fost iden�ficate cazuri de migrație de tranzit, când na�vul 
de pe malul stâng avea o experiență de migrație pe diferite rute:

Transnistria–Ucraina–Rusia

În mar�e 2013, din mo�ve poli�ce, împreună cu familia mea, ne-am 
stabilit în orașul Odessa, și apoi după 1 an și 9 luni, de asemenea din mo�ve 
poli�ce, ne-am mutat în orașul Moscova. (IE, Rusia)

Transnistria–Rusia–Germania

Din 2002 până în 2011 am trăit la Moscova. Am lucrat în construcții. În 
Germania am plecat ca într-o excursie pentru a vedea lumea, nu pentru a 
munci. Dar s-a dovedit că aici este mai bine cu încadrarea în câmpul muncii 
decât în Rusia și am rămas în Germania.(II, Germania)

Transnistria–Rusia–Italia

În Rusia sunt mulți dintre compatrioții noștri. Dar dacă anterior 
salariile lor ajungeau la 1,5 mii de dolari, acum, din cauza cursului, au 
numai 500 de dolari. Și banii sunt suficienți. Soțul meu și tatăl său au o 
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afacere legală în Moscova – o companie de transport. Dar a început criza, 
rubla a scăzut, dolarul a crescut, era necesar să plătească taxe. Eu nu 
lucram, trăiam pe banii soțului. Am insistat să plecăm pentru că ne era 
foarte dificil a trăi acolo. Nu puteam să trimitem copilul la grădiniță, pentru 
că nu aveam înregistrare în Moscova. Eu am insistat pentru că îmi place 
Italia, îmi place să trăiesc și să lucrez aici. (FG, Italia)

Transnistria–Cehia–Germania

În anul 1997 cu o viză de vizitator (de 8 zile) în componența unui grup 
de bărbați am plecat în Cehia. Trei luni am lucrat la un șan�er de 
construcții. Condițiile erau proaste și împreună cu alți compatrioți am decis 
să plec în Germania.(II, Germania)

Transnistria–Rusia–Israel

La sfârșitul anilor ʹ90 am plecat să lucrez la Moscova. Am lucrat 
conform specialității – ca tâmplar. La Moscova am făcut cunoș�nță cu o 
femeie de etnie evreiască. În 2002 ea s-a mutat în Israel la mama ei (care se 
repatriase la începutul anilor ́ 90). Ulterior, ne-am căsătorit și am plecat să 
trăim permanent în Israel.(II, Israel)

Am lucrat �mp de doi ani la Moscova. Nu mi-a plăcut. Acolo clima este 
rece, nu am avut nimic acolo. Nici apartament, nimic. Prețurile sunt 
aceleași ca și în Israel. A fost imposibil să duc acolo copilul. Am cetățenie 
rusă și acum șase–șapte ani împreună cu fiica am venit în Israel într-un 
pelerinaj și de atunci trăiesc aici ilegal.(II, Israel)

Transnistria–Cehia–Polonia–Rusia–Marea Britanie

Am început să plec la muncă imediat după absolvirea colegiului. Până 
la Marea Britanie am reușit să vizitez Polonia, Cehia, Rusia. Peste tot m-am 
confruntat cu înșelăciune și fraudă. Marea Britanie nu este o excepție. (FG, 
Marea Britanie)

Transnistria–Italia–Portugalia

Decizia de a părăsi Transnistria a fost alegerea mea personală. De la 
început, a trebuit să călătoresc prin Europa. În trecere am trăit în Italia. 
Aveam informații că în Portugalia de la început cerințele față de migranți 
nu sunt la fel de complexe. Acest lucru s-a dovedit a fi adevărat. (FG, 
Portugalia)

Schimbarea des�nației de migrație este legată de diferiți factori: 
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situație poli�co-juridică și social-economică, par�cularități de adaptare în țara 
de migrație, dar, în general, reflectă mobilitatea generației moderne.

Potrivit cercetărilor mele, migranții au multe strategii și planuri de 
viață. Rupându-se o dată, ei o pot rupe din nou – să plece în Europa, de 
exemplu. Și resursele lor sunt direcționate către sarcini diferite: de a 
construi o casă la baș�nă și, în același �mp, de a depune acte pentru 
cetățenia rusă. (IE, Rusia)

După căsătoria mea cu un englez, mi-am luat fiul la mine. El a primit 
aici o educație de pres�giu, dar nu a vrut să rămână în Anglia. Pentru că e 
rus. El se trezea cu cântece ruseș�. Nu ș�am că el va admira atât de mult 
cântecele patrio�ce. Era un băiat de la Tiraspol care mergea pe la cluburi și 
dintr-o dată, ajuns în Anglia, a început să asculte cântece patrio�ce. 
Spiritul rus în el a început să se arate cu mare forță și o forță de neînvins l-a 
dus din Anglia în Rusia. Numai acolo el trăiește. (IE, Marea Britanie)

În cadrul studiului au fost înregistrate cazuri în care membrii aceleiași 
familii au migrat spre des�nații diferite. De exemplu, tatăl familiei e în 
Portugalia, soția e în Franța, fiul student în Rusia, fiica adolescentă e în 
Transnistria sau tatăl familiei e în Transnistria, soția e în Italia, fiica cu nepoata 
și ginerele sunt în Marea Britanie, fiica e studentă în România, fiul e în Rusia. 
Aceste cazuri reflectă specificul factorilor de atracție în fiecare țară: de vârstă, 
gender, factori poli�ci și juridici, lingvis�ci ș.a.

Temeiurile alegerii unei rute de migrație sunt diverse în natura lor. Ele 
sunt legate de caracteris�cile sociodemografice ale migranților, precum și de 
par�cularitățile țării de migrațiune, de poli�cile țării față de migranți (în 
special, regimul de migrație, programe pentru migranți, posibilitatea 
dobândirii cetățeniei), situația economică a țării, nivelul de migrantofobie etc.

Rusia
Potrivit diverselor es�mări, 85–90% dintre na�vii de pe malul stâng se 

îndreaptă în Rusia, care este caracterizată prin toate �purile de migrație. 
Atrac�vitatea acesteia se datorează unui complex de factori.

Factori poli�co-juridici:
- Posibilitatea dobândirii cetățeniei ruse înainte de începerea migrației 

și fără experiență obligatorie de trai pe teritoriul Rusiei.

Eu locuiesc în Sankt-Petersburg din vara anului 2011. Am primit 
cetățenie rusă în 2006, iar începând din 2008, cu mici pauze, locuiesc 
permanent pe teritoriul țării. Am o înregistrare temporară și un pachet 
complet de documente necesare.(FG, Rusia)
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- Programul Compatrioții.

Am ales programul pentru compatrioți, deoarece la acel moment se 
ofereau beneficii importante. Un alt avantaj este faptul că cetățenia poate 
fi obținută peste șase luni. Programul implică trecerea prin mai multe 
etape. Prima etapă reprezintă căutarea serviciului în Rusia. A doua – 
trimiterea datelor personale într-o anumită regiune a Rusiei, eu am ales 
Mari El, am căutat acolo un loc de muncă conform studiilor mele, dar nu 
era nimic potrivit pentru mine și mi s-a propus funcția de asistentă 
medicală. Am fost de acord, pentru că trebuia să mă mut. (II, Rusia)

Factori economici:
- Disponibilitatea locurilor de muncă. Posibilitatea plasării în câmpul 

muncii potrivit specialității.

Specialiș�i buni se aprofundează în orice probleme și ei sunt apreciați. 
Chiar și cei care au pașaport moldovenesc. (FG, Rusia)

- Venituri ridicate.

În Rusia eu câș�g potrivit specialității mele de 10 ori mai mult decât în 
Transnistria. (FG, Rusia)

Factori socioculturali:
- Cunoașterea limbii ruse de către majoritatea populației din Transnistria.

Cred că transnistrenii aleg Rusia, în primul rând, ca urmare a 
cunoașterii limbii ruse. (FG, Rusia)

Pleacă în Rusia de la bun început, deoarece nu au nevoie să învețe o 
limbă străină.(FG, Rusia)

- Iden�ficarea ca parte a unei lumi ruse mari cu o viziune comună asupra 
lumii, idealuri, s�l de viață.

Nu ne considerăm a fi migranți, deoarece suntem în țara noastră. Am 
sosit în Rusia, îmi e bine aici, aceasta este patria mea istorică.(IE, Rusia)

În Rusia trăiesc, în esență, suflete înrudite. (FG, Rusia)

- Prezența în Rusia a rudelor, prietenilor, cunoș�nțelor;

Să vii pe loc gol în Rusia, fără cunoș�nțe, este foarte dificil. Dacă nu ar 
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fi fost soțul meu aici, nu aș fi venit. Nu este totul atât de bine. Oamenii și aici 
lucrează pentru 100 de dolari pe lună. (II, Rusia)

Eu locuiesc aici cu prietenul meu și el a venit din Transnistria. Aici stă 
mătușa mea, ea și familia ei trăiesc în suburbie (ea la fel s-a mutat aici 
acum șapte ani), am și cunoș�nțe din Transnistria, dar sunt de mult �mp 
aici. (FG, Rusia)

- Percepția pozi�vă a na�vilor din Transnistria de către opinia publică a 
populației din Rusia.

Unul dintre mo�vele alegerii este probabil loialitatea inițială a Rusiei 
față de Transnistria (recunoaștere, ajutor umanitar etc.) și percepția părții 
slave-ruse a populației ruse ca alma mater. (FG, Rusia)

A�tudinea rușilor față de transnistreni este loială. Transnistrenii sunt 
percepuți mai apropiați decât na�vii din regiunile înconjurătoare, cu 
excepția regiunilor din Rusia. (FG, Rusia)

Germania și Israel
Factorii de atrac�vitate a Germaniei și Israelului ca țări de migrație 

depind de statutul de migrant. Pentru repatriați etnici sunt de o mare 
importanță statutul legal al reinstalării și incluziunea în programele sociale de 
susținere a repatriaților, în unele cazuri iden�tatea etnică a repatriaților: 
cunoașterea limbii și a culturii. Pentru toate categoriile de migranți în această 
direcție de strămutare, condițiile socioeconomice de strămutare sunt 
semnifica�ve.

Factori poli�co-juridici:
- Posibilitatea de emigrare pentru reprezentanții grupurilor etnice 

respec�ve și a membrilor de familie conform programului de strămutare.

Eu sunt german, german rus. În satul nostru Andriașevca locuiau 
aproape 70% germani. Am avut rude în Germania, le-am cerut invitația, 
tocmai atunci au început să se permită și oamenii au început să plece. Era 
anul 1988, aveam 18 ani și am plecat cu părinții.(II, Germania) 

Mo�vația familiei de a pleca din Tiraspol în Israel a fost diferită. 
Bunica mea a fost o sionistă înfocată, de aceea ne-am implicat cu fermitate 
în acel val al migrației evreieș� în legătură cu prăbușirea Uniunii Sovie�ce. 
Personal, la acel moment îmi era indiferent unde să plec, principalul a fost 
să plec undeva și să văd lumea. Mo�vația părinților a fost legată de mine. 
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Armata sovie�că îi speria foarte mult și armata israeliană le părea bună. 
(II, Israel)

- Posibilitatea de înregistrare ca refugiat.

Statutul de refugiat poli�c mi-a asigurat o viză pe viață în Germania. 
Cetățenia Germaniei nu am dobândit-o și nici nu intenționez. Astăzi 
drepturile mele, din moment ce nu sunt cetățean al Germaniei, se limitează 
numai la cel de a par�cipa la alegeri poli�ce, dar să fiu sincer, nu am nevoie 
de ele. (II, Germania)

- Dispunerea de cetățenie română care conferă dreptul de ședere legală 
și plasare în câmpul muncii în Uniunea Europeană.

Acum, lucrătorilor migranți nu le este greu. Nu e nevoie să perfectezi o 
viză în Europa. Dacă ai cetățenie română, e și mai bine. Iar atunci, în 
ʹ97–ʹ98 a fost foarte dificil. Mi-am perfectat viza la Kiev. Am plecat acolo, 
am cheltuit o mulțime de bani. (II, Germania)

Următorii factori pot fi iden�ficați ca factorii economici pentru migrația 
în Israel și Germania:

- Acțiunea programelor sociale pentru migranți.

Nu lucrez acum și am un ajutor de șomaj. Este suficient, în principiu, 
pentru viață. Sunt oameni care chiar și rezervă bani din el. Țigările sunt 
foarte scumpe, iar eu fumez, așa că este scump pentru mine. (II, Germania)

Compara�v cu noi, în Germania nu veți fi lăsat să muriți de foame. 
Având asigurare, avem o mulțime privilegii în calitate de migranți. Medicii, 
ambulanța sunt gratuite. În Dubăsari, când tatăl meu s-a internat în spital, 
am plă�t o sumă bună de bani și la asistente medicale, și la îngrijitoare să 
se ocupe de el. (II, Germania)

Este o zicală bună „Unde te-ai născut, acolo e nevoie de �ne”. Dar nu 
regret că m-am mutat în Germania prin programul de strămutare. Aici 
părinții mei au trăit și trăiesc foarte bine. Niciodată în viața nu au avut 
atâta îngrijire pentru persoanele în etate, ca aici. (II, Germania)

În Germania, pentru străini sunt disponibile studii de calitate. Totul 
este foarte simplu. Singura problemă este limba. (IE, Germania)
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Inițial am beneficiat de ajutor social. Evident că am depus efort pentru 
aceasta, am adunat o mulțime de documente, am trăit într-un cămin, până 
când ne-au fost alocați bani pentru o lună, ca să avem de trai, să căutăm un 
apartament. Numai atunci când prezinți documente că ai găsit un 
apartament la un anumit preț, aici potrivit legii ni se cuvine un apartament 
cu trei camere, pentru că noi suntem trei, eu, soțul și fiica, și, potrivit legii, 
am ales evident unul cu trei camere. Apoi ei negociază contractul și 
jumătate din preț de asemenea ți se plătește, adică îți oferă posibilitatea 
de a trăi, dar după o anumită perioadă de �mp, trebuie să înveți limba, 
apoi să înveți o meserie și apoi să lucrezi. În plus, noi trebuie în mod 
constant să raportăm ceea ce facem. (II, Germania)

Nouă ni se oferă mijloace pentru achitarea locuinței. Șase luni mai 
târziu autoritățile ne vor oferi o oportunitate de a studia limba germană, ei 
achită aceste studii. Dacă �mp de șase luni înveți cel puțin conversațional 
limba germană, ți se oferă posibilitatea de a alege o profesie. Îți plătesc 
studiile. Îți eliberează un cer�ficat. Apoi îți oferă un loc de muncă.(II, 
Germania)

Eficientă a fost „mo�vația salamului”. Bunica mea, în 1989, cu 
invitația de vizitator a plecat în Israel pentru sondarea terenului – doar să 
se uite. La acel moment în Israel locuiau multe dintre rudele noastre și 
amicii bunicii, dintre cei cu care ea încă în anii ́ 40 a făcut studii la gimnaziul 
din Chișinău și cu care a corespondat în mod regulat. Ea s-a întors acasă cu 
impresii puternice și cu o grămadă de cadouri. (II, Israel)

- Disponibilitatea locurilor de muncă, posibilitatea plasării în câmpul 
muncii.

În Germania, desigur, de asemenea, viața nu-i de miere și nu aș spune 
că totul este formidabil. Dar, cel puțin, aici și �neri, și bătrâni muncesc, este 
posibil să se găsească orice fel de muncă. Aici nu este posibil să stai acasă și 
să nu faci nimic. Aici toți suntem egali. (II, Germania)

- Venituri ridicate.

În Germania singurul lucru bun este că poți face bani buni.(II, Germania)

- Calitatea înaltă a vieții.

Acest sistem încearcă să-i facă pe oameni fericiți, în sensul că oamenii 
lucrează, au de mâncare, au unde trăi și nu mai au nevoie de nimic altceva. 
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Și oamenii nu se mai gândesc ce se întâmplă în poli�că. Li se va spune la 
televizor pentru cine să voteze, ei vor merge la vot și vor vota. Principalul 
lucru este ca să nu li se ia toate acestea, pentru că în alte țări este mult mai 
rău. (II, Germania)

Prețurile la produse alimentare sunt aceleași și acolo, și aici, dar 
veniturile sunt diferite. Calitatea produselor alimentare însă este diferită, 
calitatea lor este mult mai proastă acolo.(II, Germania)

Factori socioculturali:
- Prezența în Germania și Israel a comunității rusofone și moldofone.

În Hanovra, unde locuiesc eu, muncesc și alți moldoveni. De exemplu, 
compania noastră cooperează cu o altă companie de construcții în care 
doar moldoveni lucrează. Dar eu personal comunic mai mult cu germanii 
ruși. Ei sunt blânzi. În funcție de situație, sunt serioși sau amuzanți. Pe 
mine, de exemplu, niște ruși germani m-au ajutat cu mobilier atunci când 
m-am mutat de la un apartament la altul. Acum fac antrenamente de 
tenis. În zilele de duminică prac�c fotbal. Acolo m-am întâlnit cu băieți ruși 
germani. Printre ei sunt diferiți oameni. Sunt ar�ș�, muzicieni. Am mers să-
i văd la concerte. (II, Germania)

În orașul nostru Moers sunt o mulțime de familii din Andriașevca. Doar 
dintre rudele mele 10 familii locuiesc aici. În oraș sunt aproxima�v 300 de 
vorbitori de limbă rusă. Noi comunicăm mai mult cu ai noștri, cu rusofonii. 
Când suntem la serviciu, sigur comunicăm mai mult cu germanii. Este 
necesar să menținem niște contacte. (IE, Germania)

În Israel sunt mulți ruși, din Ucraina, din Moldova, deoarece țara este 
mul�etnică, nu există naționalism. (II, Israel)

- Opinia publică referitor la repatriați.

În interviuri am obținut păreri controversate referitor la comportamentul 
populației locale față de străini, inclusiv repatriați: de la a�tudine pozi�vă până 
la distanțare și nedorința populației locale de a-i ajuta pe cei veniți. 

Au fost diferite a�tudini. Au fost din cei care ne priveau cu dezgust, dar 
mulți ne tratau în mod normal. Totul depinde de regiune. Ș�u unele regiuni 
în care ne tratează foarte prost. (IE, Germania)

În Europa, după cum am observat, fiecare este pentru sine. Uneori 
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ceva nu ți se va spune până la capăt sau nu ți se va spune care e legea, sau 
vor pre�nde că nu te înțeleg. (II, Germania) 

Este la ei o asemenea a�tudine: „Sunteți nou-veniți aici, iar noi suntem 
acasă”. (II, Germania)

Am lucrat în casă la un om foarte bogat, în ce-l privește el era de 
treabă, avea grijă de mine. Dacă ajuți germanii și faci totul cins�t, ei îți vor 
dubla plata. (II, Germania)

Da, la început sunt prietenoși, zâmbesc, dar vor face așa că undeva 
ceva nu îți vor spune până la capăt. Puteți vedea pe fața lor a�tudinea. Am 
învățat deja toate grimasele lor. (II, Germania) 

Oamenii sunt diferiți. Sunt și germani din RDG, persoane în vârstă, ei 
au o a�tudine normală, zâmbesc. Și sunt și din cei răuvoitori. La fel ca și la 
noi, sunt normali, și sunt din cei care te vor stropi cu noroi. (II, Germania)

Societatea israeliană s-a dovedit a fi foarte primitoare și dispusă să te 
ajute atunci când ai probleme. La sosirea mea în Israel, am avut doar 20 de 
euro. Sumă suficientă pentru o călătorie de la aeroport la școală. Pe drum 
banii i-am pierdut, dar șoferii de taxi nu m-au lăsat în voia sorți și mi-au 
plă�t călătoria. În aceasta și alte situații israelienii m-au ajutat singuri. (II, 
Israel)

În unele cazuri, potrivit par�cipanților la studiu, ei au fost vic�me ale 
înșelăciunilor deliberate sau ale sabotajului.

Între noi, germani sosiți, și germanii localnici nu poate exista prietenie. 
Deoarece germanii localnici se consideră mai importanți decât noi. Poate 
că trebuie să treci prin multe, pentru a deveni de-al lor, pentru a fi acceptat. 
Și oricum la același nivel cu ei nu vei fi niciodată. Iată eu îmi însoțesc 
nepoata la antrenamente. Ea este o atletă foarte talentată, face școală din 
rezerva olimpică. Mă duc la sala de sport și trei ore privesc cum nepoata se 
antrenează. Și este acolo o antrenoare, mai în vârstă decât mine, care 
ostenta�v nu mă salută. Eu văd că ea mă ignoră. Ei nu sunt toți așa, 
desigur, dar unii totuși sunt și poți să-ți tragi concluzii. (II, Germania)

- Dorința de a deveni parte a unei culturi poli�ce și juridice, sociale 
diferite de mentalitatea, modelele de comportament din Transnistria etc.

După toate aventurile și provocările pe care le-am avut în legătură cu 
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mutarea în Germania (închisoare, înregistrare ca refugiat), dacă s-ar 
întoarce �mpul înapoi, eu aș trece toată calea din nou în același fel. Nu 
regret că am plecat. La noi totul se face împotriva omului. Chiar dacă te 
oprește poliția din Germania, nu ți se creează nicio problemă. Și la noi cum 
vorbește poliția cu �ne? Ei sunt obișnuiți cu mita. Și acest lucru nu va 
dispărea degrabă. Chiar dacă ei vor primi un salariu de 2000 de euro, nimic 
nu se va schimba, pentru că ei sunt așa învățați. Este necesar ca această 
generație de oameni să moară ca să se schimbe ceva. (II, Germania)

În Germania femeile au multe drepturi. Și nu numai femeile, toți. La 
noi poți fi bătut, și nimeni nu va spune nimic și nimic nu va păți. În Germania 
lucrurile stau al�el. (II, Germania)

În Germania oamenii sunt mai înțelegători și, în același �mp, mai 
reținuți. Ei nu reacționează ca ai noștri, de exemplu ridicând vocea. Copiii 
mei vor fi deja diferiți. Ei trăiesc în această societate și absorb această 
mentalitate. (II, Germania)

Ceea ce m-a mirat cel mai mult a fost în legătură cu poliția. Dacă ei îți 
opresc automobilul, te întreabă de ce te deplasezi atât de repede. Ei nu 
caută mită, deși amendă oricum vei plă�. Ei depun eforturi să fie totul bine. 
Și, plus la toate, poliția nu face diferență, merge un deputat sau un om 
simplu, toți sunt egali.  (II, Germania)

Italia
Factorii care fac atrac�vă Italia ca țară de des�nație pentru migranții din 

Transnistria:

Factori poli�co-juridici:
- Deținerea actelor ce confirmă cetățenia Republicii Moldova conferă 

dreptul de ședere fără viză pe teritoriul Uniunii Europene în decurs de trei luni.

Am ales Italia, deoarece era o țară în care a fost cel mai ușor de ajuns, 
am deschis viza anume pentru Italia, și nu Spania sau Portugalia. (FG, Italia)

- Dispunerea de cetățenie română care conferă dreptul de ședere legală 
și plasare în câmpul muncii în Uniunea Europeană.

Am sosit în Italia în 1995 și am locuit ilegal �mp de aproxima�v 10 ani. 
Am trei deportări. Legal, locuiesc aici începând cu anul 2010, când mi-am 
perfectat pașaportul românesc, pentru că mă aștepta deja închisoarea. 
(FG, Italia)
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Factori economici:
- Disponibilitatea locurilor de muncă care nu necesită calificare și 

recunoașterea documentelor de studii. În special, în sectorul muncii casnice.

Italienii sunt cam leneși la muncă, evident că migranții le iau rapid 
rolul și prosperă, poate că oamenii noștri sunt mai buni. Noi ne-am obișnuit 
să ne descurcăm, iar ei au de toate. Trăiesc din belșug. În mod firesc creierul 
lor este mai încet și din această cauză noi avem succes. (IE, Italia)

95% dintre cei care vin în Italia sunt femei. Ele sunt angajate pentru 
îngrijirea oamenilor în etate, la dere�care sau, în cel mai bun caz, în servicii 
hoteliere, ca ospătărițe, ca spălătorese de veselă. Bărbații obișnuiau să 
vină în principal pentru munca în construcții sau agricultură, dar acest 
sector este mai puțin plă�t, deși există un avantaj – li se acordă locuință. 
Acum, nu mai are sens de venit, criza durează de mai mulți ani. 
Construcțiile sunt stopate.(IE, Italia)

O persoană care vine aici în nicăieri, de obicei, este gata să execute 
orice lucrări. Timp de mai mulți ani am stat aici ilegal. Fără acte nu mă 
puteam angaja nicăieri. Puteam găsi un loc de muncă la cluburi de noapte, 
dar educația nu-mi permitea să lucrez acolo. Am îngrijit bătrânele, am 
spălat veceuri. (FG, Italia)

- Venituri ridicate.

Am lucrat într-un bar, făceam curat de la orele șapte până dimineața, 
apoi dimineața mă sculam și mă duceam să fac curat pe scări, oboseam 
foarte mult, dar și câș�gam bine. (FG, Italia)

Factori socioculturali:
- Posibilitatea de a obține studii de calitate în universitățile italiene.

Acasă, se fac inves�ții insuficiente în sistemul de învățământ și ca 
urmare societatea are acei profesioniș� pe care este capabilă să-i educe. 
Am avut de ales să rămân și să fac studii acasă și să fiu același specialist ca 
toți sau „să dau din coate” și să plec în străinătate ca să acumulez 
cunoș�nțe mai mari decât acasă. În plus, în străinătate este un alt sistem 
de învățământ. Există o cer�tudine în plasarea în câmpul muncii. 
Universitatea stabilește contacte cu angajatorii, postează în mod 
obligatoriu CV-ul fiecărui student pe site-ul său. As�el, în cele din urmă, 
dacă studentul este interesat de viitor, eforturile sale îl vor conduce la un 
rezultat  dorit. (IE, Italia) 
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- Prezența în Italia a unor comunități ale diasporei mari ale migranților 
economici din Republica Moldova și Ucraina.

Cred că acum, dacă vine cineva în Italia, vine deja la cei care stau aici 
de mai mulți ani. În Italia vin doar la părinți sau rude. (IE, Italia)

Mătușa mea e din Chișinău. Ea a fost unul dintre primii migranți. A stat 
aici patru–cinci ani, atâta �mp cât și-a perfectat actele. Când aveam 19 
ani, în anul 2007, ea mă suna și îmi propunea să vin. Am venit, am încheiat 
contractul, am găsit un atelier și as�el și am lucrat cinci ani. (FG, Italia)

Portugalia
Factorii care fac atrac�vă Portugalia ca țară de migrație pentru originarii 

din Transnistria sunt și ei complecși.

Portugalia s-a dovedit a fi atrac�vă pentru migranții transnistreni, în 

primul rând, pentru că limba este apropiată, grafia la�nă. Cine posedă 

limba română, îi este mai ușor. În al doilea rând, în Portugalia poporul este 

foarte tolerant, �mp de secole, portughezii s-au confruntat cu aceleași 

probleme ca și originarii din fostele republici sovie�ce. În al treilea rând, 

până la începutul anilor 2000, ei nu erau obișnuiți să accepte migranți. 

Migranți în Portugalia, ca atare, nu existau. Dar apoi s-au confruntat cu 

migrația, cu migranți din fostele republici sovie�ce, poate chiar la început a 

fost un fel de simpa�e. Acest lucru reprezenta ceva nou la ei. Deja după 

aceasta au început să vină aici originari din fostele colonii. În al patrulea 

rând, ea este în sine o țară atrac�vă, liniș�tă, cu o climă blândă. (FG, 

Portugalia)

Factorii poli�ci și juridici:
- Disponibilitatea dobândirii vizelor.

Soțul meu și cu mine am ales Portugalia, deoarece în anul 1998 ne-au 

acordat viză în această țară, iar alte țări nu o acordau. Iată pe baza acestei 

vize noi am venit, soțul și-a găsit un loc de muncă, a început să facă bani 

buni, ulterior am venit și eu.(FG, Portugalia)

Portugalia nu este atât de bogată și înainte erau puțini migranți, 

respec�v, nu exista un as�el de control. Regulile de ședere în țară au 

devenit mai complicate când a început afluxul de migranți (în principal, de 

brazilieni). Cu toate acestea, cred că dacă omul vine, nu are conflicte cu 

legea, atunci aici oricine poate să se stabilească. (FG, Portugalia)
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Migranții din Transnistria care pleacă în țările europene, de regulă, au 
acte moldoveneș�. Acestea facilitează migrația. Și eu aveam documente 
moldoveneș�, de aceea nu am avut probleme. Singurul lucru complicat a 
fost confirmarea pregă�rii mele profesionale, de chirurg. Trebuia să-mi 
legalizez diploma ca migrant din afara Uniunii Europene. A trebuit să 
urmez din nou aceeași cale pe care o urmează na�vii de aici pentru 
obținerea unei diplome. Am fost chirurg general, dar a trebuit să-mi 
schimb specializarea și acum sunt chirurg maxilo-facial. Am făcut studii 6 
ani și 1 an de stagiu. Pe atunci am lucrat în diferite clinici. (FG, Portugalia)

- Posibilitatea dobândirii cetățeniei Portugaliei și plecarea ulterioară 
spre alte țări ale Uniunii Europene.

Țara este în criză, de aceea oamenii migrează din Portugalia în alte 
țări. Ei sunt cei care au puterea de a face o a doua invazie. (FG, Portugalia)

Factori economici:
- Acțiunea programelor sociale pentru migranți.

Mi se pare că în Portugalia condițiile sunt aproape de ceea ce a fost în 
Uniunea Sovie�că sub aspectul programelor sociale și a�tudinii față de 
oameni. (FG, Portugalia)

La început am avut probleme cu limba. Am învățat-o la locul de muncă 
– în cafenele, restaurante. Am făcut studii în cadrul unui program de stat – 
am frecventat cursuri de limbă gratuite la Lisabona. Apoi, pentru a mă 
angaja, am avut nevoie să pot lucra la calculator și, de asemenea, am 
studiat la o școală serală gratuită. (FG, Portugalia)

Factori socioculturali:
- Ușurința de însușire a limbii de către moldovenii de pe malul stâng.

Nu am avut probleme cu limba. Am învățat foarte repede portugheza. 
În a treia zi deja lucram. În a doua săptămână deja vorbeam portugheza. 
Deși nu la perfecție. Portughezii nu credeau că am învățat atât de repede 
limba. (II, Portugalia)

- Prezența comunităților ruso- și moldofone ale migranților.

Am plecat în Portugalia în 2002, urmându-l pe fratele meu mai mare. 
Eram în căutare de venituri stabile. Acolo am întâlnit o femeie care a venit 
să lucreze din Ucraina. Ne-am plăcut. Ne-am căsătorit. Creștem două fiice. 
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Una are 10 ani, cea de-a doua abia s-a născut. Noi comunicăm mai mult cu 
migranții din Ucraina. Celebrăm cu ei sărbătorile (Anul Nou, Crăciunul, 
Paștele), mergem la o biserică ortodoxă. (FG, Portugalia)

Când am ajuns în Portugalia, am găsit aici cunoș�nțe de pe malul 
stâng al Nistrului și de pe cel drept care tot au venit în această țară. Acum în 
anturajul nostru nu avem pe nimeni dintre compatrioți, deoarece cei care 
au venit în Portugalia s-au legalizat, s-au stabilit, apoi au schimbat țara – 
au plecat în Spania, Italia, Franța.  (FG, Portugalia)

- Opinia publică pozi�vă a Portugaliei față de comunitățile de ranți. mig

Între noi și ei nu există nicio diferență: aceleași legi, aceleași reguli. Ei ne 
respectă, trebuie să avem o la fel de bună a�tudine față de ei și totul va fi bine. 
(FG, Portugalia)

La început a fost greu, le era frică de noi în primii ani. Apoi și-au schimbat 
a�tudinea față de noi, au început să ne deschidă porțile. Statul ne-a sprijinit. 
Chiar apreciez acest lucru. În 2002–2003 am auzit că unul dintre deputații 
portughezi a spus despre noi: „Nu uitați, nu vin africanii la noi. La noi vin 
oameni din Uniunea Sovie�că: culți, cu studii”. (FG, Portugalia)

Marea Britanie
Factori poli�co-juridici:
- Cetățenia română conferă dreptul de ședere legală pe teritoriul Marii 

Britanii.

Am sosit în Marea Britanie pe baza pașaportului românesc. (FG, 
Marea Britanie)

Factori economici:
- Disponibilitatea locurilor de muncă, în special, în sectorul serviciilor.

Chiar și în Anglia, moldovenii noștri și transnistrenii sunt solicitați. 
Cunosc băieți care au lucrat în Rusia în domeniul reparațiilor și întreținerii 
de transport și ei deja s-au stabilit în Anglia. Anume acest domeniu este 
solicitat și se câș�gă foarte bine. (FG, Rusia)

- Venituri ridicate, calitatea vieții.

În Marea Britanie, nu pot spune că familia mea câș�gă o mulțime de 
bani, dar nevoile de bază sunt sa�sfăcute: locuință, hrană, îmbrăcăminte. 
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Consider revoltătoare diferența imensă între veniturile din Marea Britanie 
și Transnistria și faptul că, în multe cazuri, prețurile în Marea Britanie sunt 
mai mici decât în   Transnistria. Nu îmi pot imagina cum poate fi aceasta? 
(FG, Marea Britanie)

Factori socioculturali:
- Protecția socială a populației

În Marea Britanie, statul are grijă de cetățeni, de populație, nu pentru 
că este bun sau are o inimă mare, ci pentru că aceasta le este mentalitatea, 
tradiția. Sunt convinsă că în Marea Britanie fiica mea nu va fi lezată în 
drepturi sau supusă discriminării. Ea poate să se bazeze pe o a�tudine la fel 
de bună și la grădiniță, și la școală, și printre colegi. Am experimentat pe 
deplin a�tudinea britanicilor față de mine în �mpul nașterii. Calitatea 
serviciilor medicale mi-a depășit așteptările și nu a depins de statutul meu 
în Marea Britanie. (FG, Marea Britanie)

- Opinia publică față de migranți.

Colegii de serviciu de la hotel sunt foarte binevoitori. Chiar și slaba 
cunoaștere a limbii engleze nu a fost o barieră de comunicare pentru noi. 
Britanicii s-au obișnuit cu migranții și nu sunt cri�ci față de posedarea 
proastă a limbii engleze, nu se feresc de migranți. În cele mai dese cazuri, 
nu am simțit o a�tudine proastă față de mine din mo�vul că sunt o străină. 
Poate că acest lucru se datorează faptului că eu și cu soțul meu ne-am 
stabilit în Birmingham și aici trăiesc o mulțime de migranți. Localnicii s-au 
împăcat cu prezența migranților. În capitala Marii Britanii, în Londra, 
posibil că totul este al�el. (FG, Marea Britanie)

Analiza caracteris�cilor sociodemografice, educaționale, profesionale, 
de stabilire, etnice și civile ale totalităților selectate după rutele de migrație în 
limitele geografice ale studiului (Anexa 1) oferă o imagine privind specificul 
fluxurilor de migranți din Transnistria în fiecare dintre țările analizate.

După parametrul gender, se dis�nge Italia care este mai atrac�vă pentru 
migrația feminină, ceea ce poate fi explicat prin existența unei nișe specifice a 
pieței muncii pentru migranți în această țară – munci casnice (curățenie, 
îngrijirea copiilor, persoanelor în vârstă și cu dezabilități).

După criteriul de vârstă, este evident interesul migranților �neri (de la 
17 până la 34 ani) față de țări precum Rusia, Germania, Marea Britanie, unde 
condițiile de aflare sunt mai atrac�ve. Proporția migranților maturi (de la 45 de 
ani) este sporită pentru Italia și Portugalia. O proporție impresionantă de 
migranți maturi în aceste țări se pare că indică faptul că aceș�a aparțin 
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primului val al migrației economice (sfârșitul anilor 1990, începutul anilor 
2000).

În ceea ce privește caracteris�cile etnice, este interesant faptul că în 
toate țările, cu excepția Rusiei, proporția migranților moldoveni din 
Transnistria este mai mare decât proporția moldovenilor în structura generală 
a populației. Acest fapt, în primul rând, este explicabil prin factorul lingvis�c: 
limba română face parte din același grup de limbi cu limba italiană și cea 
portugheză, ceea ce facilitează adaptarea lingvis�că a moldovenilor în 
Portugalia și Italia. 

În al doilea rând, alegerea rutei de migrație depinde în mare măsură de 
mediul social al migrantului. Moldovenii din Transnistria păstrează relații de 
rudenie, prietenie cu na�vii de pe malul drept care migrează în esență în Italia, 
Germania, Portugalia, Israel, Marea Britanie și „atrag” după ei mediul lor. 

În al treilea rând, se poate presupune că pentru migranții moldoveni din 
Transnistria, dintre care unii au făcut studii pe malul drept, nu există bariere de 
recunoaștere a documentelor privind studiile în țările occidentale și Israel, 
spre deosebire de absolvenți ai ins�tuțiilor de învățământ profesional de pe 
malul stâng ale căror documente sunt recunoscute numai pe teritoriul Rusiei. 

În al patrulea rând, în ul�mii ani pentru migranții din Transnistria, de 
regulă moldoveni, a apărut posibilitatea de dobândire a cetățeniei române, 
ceea ce permite șederea și munca legale pe teritoriul țărilor Uniunii Europene.

As�el, studiul a arătat că rutele de migrație ale originarilor din 
Transnistria, pe de o parte, se formează în funcție de caracteris�cile personale 
ale migranților, cum ar fi genderul, vârsta, etnia, cunoașterea limbii, ambițiile, 
adaptabilitatea, mediul social. Pe de altă parte, un factor important al 
migrației este țara de emigrație, regimul poli�c și juridic al acesteia față de 
migranți, situația socioeconomică, par�cularitățile mediului cultural, spiritual 
și lingvis�c. 
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Capitolul 4.ADAPTAREA ȘI INTEGRAREA PESTE HOTARE 
A MIGRANȚILOR ORIGINARI DIN TRANSNISTRIA 

Rezultatele studiului au arătat că adaptarea și integrarea migranților 
originari din Transnistria peste hotare în mare măsură depinde de des�nația 
aleasă și de �pul migrației.

Studiul  și-a  propus  să  examineze  specificul  situației  juridice  și 
economice a migrantului din Transnistria în străinătate.

Situația juridică a migrantului a fost studiată cu ajutorul întrebărilor care 
indică disponibilitatea: 

- permisului de ședere în țara de emigrare;
- cetățeniei țării de emigrare;
- permisului de muncă în țara de emigrare.
Distribuirea  răspunsurilor  la  întrebarea  privind  disponibilitatea 

permisului  de  ședere  în  țara  de  migrație  atestă  faptul  că  în  majoritatea 
cazurilor migranții sunt legalizați în străinătate. O mică deviere din Transnistria 
este caracteris�că pentru migranții originari din Transnistria care se află în 
Marea Britanie și Israel – țări cu un regim de imigrație mai restric�v. 
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Fig. 1. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea
„Dispuneți de permis de ședere în această țară?” (%)

Incer�tudinea statutului poli�c al Transnistriei a condus la faptul că 
documentele emise de ins�tuțiile din Transnistria, nu sunt recunoscute în afara 
Transnistriei și populația obține acte care confirmă cetățenia unor țări 
recunoscute. Deținerea acestor acte poate fi privită prin prismă ideologică – 
iden�tatea etnică și preferințele poli�ce acționează ca premise pentru 
obținerea actelor sau obținerea lor poate avea un caracter pur u�litar, când 
pașaportul unei țări recunoscute permite dispunerea de statut legal în afara 
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Transnistriei. În Transnistria nu există sta�s�ci oficiale cu privire la numărul de 
cetățeni care dispun simultan de cetățenia mai multor țări, însă cercetările 
sociologice arată că masivă este dobândirea cetățeniei Rusiei și a Republicii 
Moldova. Actele ce dovedesc cetățenia rusă sunt obținute de cei care migrează 
în principal în Rusia, actele ce cer�fică cetățenia Republicii Moldova de acei 
care migrează în special în țările Uniunii Europene. Studiul a arătat că migranții 
orientați spre țările Uniunii Europene deseori dobândesc cetățenia română.

Analiza rezultatelor interviurilor formalizate a arătat că disponibilitatea 
cetățeniei țării de emigrare de către migranți originari din Transnistria diferă 
de la o țară la alta. Situația cea mai favorabilă este cea a migranților originari 
din Transnistria care se află pe teritoriul Rusiei – 88% dintre aceș�a au raportat 
că au cetățenie rusă. 

Fig. 2. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea
„Aveți cetățenia țării în care locuiți acum?” (%)

Interesantă este situația juridică a migranților originari din Transnistria 
în Rusia. În ciuda faptului că cei mai mulți dintre ei au cetățenia rusă, 
par�cipanții la studiu au menționat problemele juridice legate de restabilirea 
documentelor, primirea pașaportului rusesc intern, înregistrarea pe teritoriul 
Rusiei, recunoașterea documentelor primite de la ins�tuțiile din Transnistria.

Prima perioadă după stabilirea la Moscova a fost una grea. Tebuia să 
rezolvăm probleme legate de perfectarea documentelor, plasarea copiilor 
la școală, căutarea unei locuințe și a surselor de venit. 

Aceste probleme sunt comune pentru majoritatea transnistrenilor 
care se află în străinătate. Mie personal mi se adresau pentru ajutor în 
probleme legate de înregistrare, obținerea cetățeniei ruse, plasare în 
câmpul muncii. Sunt legat sufletește de oamenii din Transnistria și încerc 
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să-i ajut. M-am aprofundat în problemele lor, le-am explicat procedurile, i-
am trimis la specialiș�, personal am aranjat în câmpul muncii câteva 
persoane. (IE, Rusia)

Lucrurile stau al�el cu permisul de muncă. Migranții care se află în 
Marea Britanie și Israel mai frecvent decât migranții transnistreni din alte țări 
nu au permis de muncă în țara de reședință.

Fig. 3. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea
„Dispuneți de permis de muncă în această țară?”

As�el, judecând după rezultatele studiului potrivit acestui bloc de 
variabile, se poate afirma că migranții originari din Transnistria, în mare 
majoritate, sunt încadrați în câmpul legal al țării de migrație. 

Din materialele oferite de interviuri și focus-grupuri este clar că situația 
juridică modernă a migranților originari din Transnistria în străinătate este mai 
favorabilă decât în primele etape ale migrației. Mai ales, această afirmație e 
valabilă pentru migranții care au experiențe de ședere pe teritoriul țărilor 
Uniunii Europene. Pentru ei, migrația a fost asociată cu metode ilegale de 
sosire și de muncă în țară, cu vulnerabilitate față de înșelăciune și fraudă, cu 
expulzarea din țară. 

Am plecat în Italia în 1999 la prietenul meu. Mi-au făcut o viză 
olandeză și am plecat în Europa cu un grup de muzicieni care se duceau în 
Franța în turneu. M-au prezentat ca traducător. Am ajuns într-un sat mic la 
fes�val și am trăit 10 zile cu ei. M-au înșelat și nu m-au dus în Italia. Datorită 
faptului că posed engleza și un pic franceza, m-am decis pe cont propriu să 
ajung la Roma cu trenul Paris–Roma. La început am locuit la cunoscuții 
prietenului meu, niște prieteni din Moldova. Eram șase persoane într-o 
cameră mică. Apoi am decis să schimbăm situația și am apelat la niște 
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cunoscuți români. Aceș�a au făcut bani buni pe seama noastră. Am plă�t 
1000 de euro pentru un loc și dormeam în același pat. Când românii au 
văzut că eram însărcinată, ne-au alungat. Deși în Italia s-a dovedit a fi o 
lege că o femeie însărcinată nu poate fi alungată în stradă, noi nu o ș�am. 
Fiind însărcinată, prin niște cunoscuți, am ajuns la „Caritas” (biserică în 
care se poate trăi, o casă pentru mame singure). Dar condițiile acolo erau 
mizerabile. Asistentele medicale nu mă agreau, pentru că am început să 
mă revolt, să caut dreptate. Ne hrăneau cu alimente îngrozitoare. Încercau 
să mă alunge. Apoi am stat la pat pentru o săptămână, căci aveam diabet. 
La naștere nu am fost prea norocoasă, mi s-a făcut cezariană și mi s-a 
introdus o infecție și am stat acolo șase luni. Prietenul meu în acel răs�mp 
lucrase cu un italian și câș�ga decent, dar angajatorul nu a reușit să-i facă 
un contract. Și am început să căutăm alte ieșiri. Prin cunoscuții, am decis ca 
prietenul meu să se căsătorească. Să încheie o căsătorie fic�vă cu o 
italiancă. Am convenit la sumă de 3.000 de euro. În Italia, legea este așa că 
la constatarea căsătoriei, eș� monitorizat. Și prietenul meu trebuia să 
meargă să doarmă la ea în fiecare noapte. Îl trimiteam ca el să înnopteze 
acolo, dar el categoric nu vroia. Italianca s-a dovedit a fi foarte șmecheră, 
ea era mai în vârstă decât el și, probabil, încerca să-l abuzeze. O lună mai 
târziu, ea ne-a în�ns o cursă. Noaptea au venit la noi carabinierii. La noi 
locuiau cunoscuți moldoveni, tot fără documente. Cu toții am fost 
deportați. Ei ne-au spus să nu mai venim în Italia. Am avut trei pașapoarte. 
În prezent stau în Italia cu pașaportul românesc. (FG, Italia)

În prezent, situația juridică a migranților în străinătate, gradul de 
protecție juridică depinde, în multe cazuri, nu atât de statutul juridic în țara de 
migrație, în special prezența sau absența cetățeniei țării de migrație, cât de 
specificul situației juridice a țării.

M-am adresat pentru soluționarea problemelor mele la structurile 
oficiale ale Rusiei. Niciun cuvânt de răspuns... Dar m-am adresat ca 
cetățean rus ale cărui drepturi au fost încălcate. Cu multe probleme 
diferite. Una dintre ele ținea de acordarea ajutorului pentru copil. Copilul 
nu primise în deplină măsură toate plățile până la vârsta de 1,5 ani când s-a 
încheiat înregistrarea. Nu am mai depus dosarul din nou. Este foarte 
problema�c, trebuie colectate din nou un șir de cer�ficate. Scriu scrisori 
doar la președinție, de acolo ele sunt trimise la agențiile și ins�tuțiile 
corespunzătoare, după care din partea acestora primesc scrisori de 
răspuns de �pul: „Vă compă�mim și vă înțelegem”. Și zero soluții. Nu vine 
vreun refuz. Pur și simplu nu există un răspuns. Mi se propune să mai  
apelez o dată la instanțe. Ar trebui să nu lucrez, să nu fac nimic, numai să 
urmăresc instrucțiunile lor. Birocrație. (II, Rusia)

CAPITOLUL 4.ADAPTAREA ȘI INTEGRAREA PESTE HOTARE A MIGRANȚILOR ORIGINARI DIN TRANSNISTRIA 



62

Faptul că sunt migrant în Marea Britanie nu mă face nepu�ncios. În tot 
�mpul de lucru (în domeniul de industrie de mașini) nu am avut probleme 
cu nerespectarea drepturilor de muncă (muncă în condiții nocive, 
supranormă etc.), întârzierea plății sau neachitarea salariului. Prin 
aceasta Marea Britanie diferă de celelalte țări în care am reușit să muncesc 
(Polonia, Cehia, Rusia).

Dar m-am ciocnit cu fraudă pe internet. Am cumpărat pe portalul ebay 
piese auto, am transferat banii și am fost înșelat. Produsul nu l-am primit. 
Pe acest fapt am apelat la poliție. A început o anchetă. Acum aștept un 
răspuns de la organele de drept. (FG, Marea Britanie)

Situația juridică pe teritoriul țării de migrație influențează asupra 
necesității de interacțiune cu reprezentanții autorităților de stat. După cum au 
recunoscut par�cipanții la studiu, în funcție de țară, după caz, contactele cu 
funcționarii pot avea un caracter diferit: de la os�litate până la acceptare 
cordială.

În calitate de migrant, primul loc unde m-am adresat a fost SFM 
(Serviciul Federal de Migrație). La început, într-un oficiu unde primesc 
vizitatorii, m-au întâlnit cu un fel de dispreț, dar când a pornit procesul de 
documentare, au văzut că posed bine limba rusă, cunosc suficient de bine 
legile, totul a revenit la normalitate.(II, Rusia)

La SFM am avut parte de un tratament foarte disprețuitor, am stat o 
oră în rând, m-am întors și am plecat. Am scris o scrisoare și a doua zi m-am 
dus la șefă care mi-a aplicat ștampila. (FG, Rusia)

La primele etape ale emigrării  a trebuit, într-adevăr, să am de-a face 
cu funcționari. Este o mașină de stat, care trebuie să existe. Nu pot vorbi 
despre os�litate față de noi, deoarece pretu�ndeni sunt respectate limitele 
și regulile de conduită. În general, oamenii sufereau din cauza faptului că 
nu cunosc limba și nu au nicio bază pentru un contact deplin. Ei sunt 
vulnerabili, de asemenea, din cauza necunoașterii drepturilor. În ce-i 
privește pe funcționari, problema stă, în principal, în procesarea cu 
întârziere a documentelor. (FG, Portugalia)

Oamenii care sunt implicați în procesarea documentelor reprezintă o 
mașinărie și aceasta trebuie să existe. Problemele care apar, de regulă, țin 
de întârzieri, temporare, dar nu au fost probleme cu organizațiile locale. 
(FG, Portugalia)
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Situația juridică pe teritoriul țării de migrație, în special dacă țările de 
des�nație sunt ale Uniunii Europene, influențează direct asupra gradului de 
protecție socială a migrantului.

Par�cipanții la studiu au menționat schimbări în legătură cu măsurile de 
protecție socială a migranților sub influența afluxului de refugiați în Europa.

Dacă lucrezi la o firmă, asigurarea este plă�tă 50/50. Dacă se 
presupune concedierea, în cazul meu în legătură cu caracterul sezonier al 
lucrărilor, atunci cu două săptămâni înainte de finalizarea lucrărilor eu 
trebuie să merg la Centrul de angajare în câmpul muncii și să le comunic 
despre concedierea mea. As�el pot obține la ei o indemnizație. Dar acum, 
în legătură cu afluxul de refugiați, voi avea noroc, dacă ei îmi vor plă� 
măcar o parte din asigurare. Adică 160 de euro pe lună. Este o sumă mare 
pentru mine. (II, Germania)

Aparte trebuie menționată situația creată în Marea Britanie în legătură 
cu rezultatele BREXIT-ului. Răspunsurile la interviul formal cu migranții 
originari din Transnistria care se află pe teritoriul Marii Britanii atestă că aceș�a 
sunt preocupați de posibilele consecințe ale BREXIT-ului. 

Mi se pare că referendumul din start a arătat un asemenea rezultat 
din mo�v că majoritatea oamenilor nu sunt mulțumiți de faptul că Regatul 
Unit alocă anual sume uriașe de bani Uniunii Europene și ei consideră că 
aceste sume ar putea fi u�lizate pentru necesitățile Marii Britanii. 
Consecințele ieșirii Marii Britanii din UE pot fi destul de dezastruoase. În 
primul rând, inves�țiile în Marea Britanie se vor reduce, ceea ce a afectat 
deja lira sterlină. Și acum Marea Britanie urmează să-și sprijine economia 
prin toate metodele. (IE, Marea Britanie)

10

20

0 5 10 15 20 25 30 35 40

reguli mai stricte de aflare în țară 
pentru migranți

expulzarea din țară

restricționarea trecerii fron�erei 
Marii Britanii

toate împreună - nimic bun

Fig. 4. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea
„Care sunt, în opinia dvs., consecințele referendumului britanic 

privind ieșirea din UE pentru migranții originari din Transnistria?” (%)

33,3

36,7

CAPITOLUL 4.ADAPTAREA ȘI INTEGRAREA PESTE HOTARE A MIGRANȚILOR ORIGINARI DIN TRANSNISTRIA 



64

Deși conș�en�zează problemele potențiale asociate cu BREXIT-ul, ¾ 
dintre  respondenți  au  indicat  că  poziția  lor  în  Marea  Britanie  nu  se  va 
schimba.

Marea Britanie a devenit un refugiu pentru mulți dintre cei care nu 
doresc să lucreze, dar vor să se bucure de toate beneficiile sociale pe care le 
oferă țara. În ciuda posibilelor consecințe ale BREXIT-ului și a unei poli�ci 
mai stricte de intrare a migranților, țara are nevoie de migranți, forță de 
muncă ie�ină. (FG, Marea Britanie)
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Cei mai mulți dintre respondenți intenționează să lupte pentru 
posibilitatea de a se afla pe teritoriul Marii Britanii și, dacă este necesar, să se 
mute în altă țară.
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BREXIT-ul va avea consecințe importante atât pentru economia, cât și 
pentru sistemul educațional al Marii Britanii și Uniunii Europene. Mai întâi 
de toate, toți europenii vor trebui să obțină o viză pentru a studia în Marea 
Britanie și viceversa, ceea ce va împiedica schimbul de studenți. Ca urmare, 
studenții britanici vor simți lipsa comunicării cu cei străini. Din cauza 
admiterii mai dificile în universități britanice, numărul de studenți străini 
va scădea drama�c, ceea ce va afecta veniturile acestor ins�tuții, deoarece 
străinii plătesc mai mulți bani decât studenții locali. (IE, Marea Britanie)

Situația economică a migrantului a fost studiată în cursul inves�gației 
noastre prin intermediul întrebărilor despre:

- �pul de piață a muncii a migrantului;
- conformitatea serviciului migrantului cu specialitatea sa;
- sectorul pieței muncii în care este angajat migrantul;
- conformitatea serviciului migrantului cu calificarea sa.
Interviul a arătat că o anumită parte de migranți originari din 

Transnistria lucrează pe piața muncii de „enclavă” (în care, în esență, sunt 
angajați migranții). Această situație este caracteris�că pentru migranții din 
Israel, Italia, Marea Britanie și Portugalia.

Majoritatea migranților originari din Transnistria nu muncesc potrivit 
specialității. Această circumstanță caracterizează mai frecvent migranții care 
trăiesc în Italia, Israel, Portugalia.
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da nu

Fig. 8. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea
„Ac�vați conform specialității?” (%)

Pe de o parte, plasarea în câmpul muncii potrivit specialității, după cum 
recunosc par�cipanții la studiu, reflectă specificul pieței, care în privința 
migranților este deschisă sau închisă pentru anumite nișe. 

Atunci când vin �nerii, ei în primul rând se angajează în calitate de 
chelneri, expeditori etc. Dacă vin persoane în vârstă, atunci bărbații se 
angajează în construcții, femeile  în munci casnice. De regulă, nici �nerii, 
nici adulții nu se aranjează decât rareori în serviciul oficial. Este mai ușor să 
lucreze la o mătușă care le va da bani. (FG, Rusia)

Ș�u că transnistrenii sunt angajați în comerț, reparații auto, servicii, 
montarea anvelopelor, construcții, mai ales, la executarea finisajului 
interior. (FG, Rusia)

Am absolvit la Bender Colegiul de industrie ușoară ca specialist în piei 
de încălțăminte, am lucrat într-un centru de deservire socială �mp de 10 
ani. În Italia sunt din anul 2000. Am lucrat tot �mpul. Într-un bar spălam 
vesela. Aici nu ni se oferă serviciu potrivit specialității. În ul�mul �mp lucrez 
la o bătrânică de 90 de ani. (FG, Italia) 

Pe  de  altă  parte,  situația  de  pe  piața  muncii  este  legată  și  de 
personalitatea migrantului, de nivelul lui de pregă�re, calitățile personale, 
gradul de adaptare în țară.

La Moscova există posibilități de autorealizare în toate privințele și 
direcțiile, principalul este să ai o mo�vație bună. Eu personal am realizat 
mai multe decât în Transnistria.(IE, Rusia)
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Cei care sunt atașați de casă, de un mediu psihologic obișnuit nu se 
rețin aici. Cei care se adaptează, de regulă, ș�u ce vor, sunt personalități 
puternice, în cazul meu, muzicieni, prezentatori radio, interpreți, mai 
degrabă  decât  lucrători  migranți.  Complexitatea  adaptării  este 
proporțională realizării personale și compa�bilității cu propriul mediu, 
format din migranți din diferite regiuni, dar cu interese iden�ce. (FG, Rusia)

Eu, de exemplu, când m-am angajat la serviciu, nici nu am indicat că 
studiez, că am studii. Pur și simplu am venit, tânără, îndrăzneață, 
cunoșteam PC-ul ca u�lizator avansat, aveam cunoș�nțe începătoare de 
1С, precum și cetățenie. După două luni eram deja șefa. (FG, Rusia)

Acasă studiam la universitate la specialitatea „Limbi străine. Limba și 
literatura engleză”. Dar am renunțat la studii și am plecat în Italia. 
Prietenul meu mi-a promis că-mi va cumpăra o diplomă cu 500 de dolari și 
eu voi fi traducător. Deși sunt cu studii incomplete, cunoș�nțele m-au 
ajutat foarte mult în muncă. Lucrez la Centrul de modă pe „Piazza di 
Spagna”. Vorbesc cinci limbi: moldoveneasca, rusa, engleza, franceza și 
italiana perfectă. Este un plus. Și am un fel de cultură de bază. Și încă și 
exteriorul  contează  foarte  mult,  deoarece  în  acest  domeniu  oamenii 
trebuie să fie frumoși, manierați. Magazinele de lux efectuează cas�nguri 
printre mii de candidați. Desigur, principalul mo�v pentru care am fost 
selectată pentru acest loc de muncă este că vorbesc limba rusă. Chinezii, 
arabii și rușii sunt principalii noștri clienți. (IE, Italia)

Cred că cu cât mai neînsemnat a fost statutul cuiva, cu cât mai grea a 
fost viața lui acasă, cu atât mai mult i se pare viața de aici un paradis. Mai 
ales când are și un caracter moale, în sensul că se resemnează ușor. (IE, Italia)

Acei care au insistat până la capăt și fac studii în Occident vorbesc, în 
general, pozi�v despre experiențele lor. În funcție de caracterul copiilor, se mai 
întâmplă că duc dorul la început, dar apoi dispare această senzație. În țările 
unde pleacă ei demult totul e aranjat așa încât copiii să se simtă confortabil, 
de aceea, din perspec�va adaptării, pentru ei totul este foarte ușor. O parte 
din absolvenți, datorită rezultatelor studiilor, rămân în străinătate, alții revin 
acasă și își folosesc talentele la baș�nă. (IE, Transnistria)

Unii  originari  din  Transnistria  urmează  modelul  specialistului  liber 
profesionist, dacă, indiferent de cetățenia persoanei, profesionalismul înalt 
este solicitat.

Sunt arhitect și, de când am absolvit facultatea, lucrez toată viața 
conform specialității. Până în 2014 principalul meu loc de muncă a fost în 
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Odesa. Aveam posibilitate să merg periodic acolo, să mă ocup de ceea ce 
trebuia pe loc și acasă să proiectez. Apoi, cu aceste evenimente, toate s-au 
terminat. Nu intenționasem să plec din Transnistria, dar cunoscuții m-au 
recomandat la Sankt-Petersburg și, după un interviu pe Skype, am ajuns, la 
propriu într-o săptămână, în Rusia. Aici am mai multe oportunități. Conduc 
oamenii și am învățat foarte multe. Volumul de muncă este imens, aici 
circulă bani buni. Nu mai pot lucra cu obiecte mici. De exemplu, dacă este 
vorba de interiorul unui apartament, nu mă interesează, adică prefer o 
scară mai mare. Multe persoane au cetățenie dublă, dar eu am primit doar 
una și numai a Moldovei, iar acum lucrez conform brevetului. Toate aceste 
cetățenii reprezintă convenționalisme inventate pentru a ne înrobi, în 
opinia mea. Pentru mine este indiferent dacă este vorba de Grecia, Italia, 
Rusia sau Ucraina. (IE, Rusia)

Principalele nișe pe piața muncii pentru na�vii din Transnistria sunt 
sfera de deservire la domiciliu, construcții, comerț și alimentație publică, 
transport și comunicații. 

Distribuirea răspunsurilor la întrebarea 
„În ce sector sunteți ocupat / care este ocupația dvs.?” (%)
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O mare parte a migranților sunt angajați pe specialități sub nivelul lor de 
calificare. Cea mai gravă situație este în cazul migranților care locuiesc în Italia, 
Marea Britanie și Israel.

Fig. 9. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea
„Lucrați peste sau sub calificarea dvs.?” (%)
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Din figurile expuse se poate vedea că situația economică a migranților 
originari din Transnistria la toate cele patru variabile este mai favorabilă în 
Rusia și Germania. As�el, studiul a arătat că, în ciuda statutului juridic favorabil 
al migranților originari din Transnistria în străinătate, fenomenul migrației 
servește prin sine drept factor de marginalizare profesională – angajare 
neconformă specialității, cu diminuarea calificării, pe o piața muncii de 
enclavă. 

În cadrul studiului au fost înregistrate cazuri în care originarii din 
Transnistria s-au afirmat prin afaceri în străinătate. De obicei, este vorba de 
ac�vități de întreprinzător asociate cu angajarea originarilor din Transnistria în 
străinătate: construcții, spații verzi, transport, catering. As�el de afaceri sunt, 
de  obicei,  realizate  cu  par�ciparea  lucrătorilor  angajați  din  rândul 
conaționalilor sau migranților din alte țări și pot fi orientate spre un grup de 
consumatori migranți.

În Germania este ușor să deschizi o afacere. Nu ai dificultăți. Eu mă 
ocup de reparații în apartamente. Am angajați români, bulgari, lituanieni. 
În ul�mii ani prețurile au scăzut, de aceea lucrez cu migranți. (IE, 
Germania)
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Fiind legalizat, am lucrat ca tâmplar, lucrător la hotel, muncitor la 
combinatul de carne. Ul�mii cinci ani am propria afacere (reparații și 
amenajarea teritoriului). Este ușor să-ți deschizi o afacere, 20 de euro și în 
două minute totul este gata. (II, Germania)

Mi-am început cariera de la cofetar, spălător, am schimbat anunțuri 
publicitare pe panouri mari, poduri, pasaje, restaurante. Am lucrat �mp de 
doi ani ca bucătar la restaurantul unui hotel, iar apoi am deschis 
Restaurantul „Barza albă“, deja de 17 ani. Acesta este restaurantul meu. 
Vizitatorii sunt, în principal, evrei ruși, originari din fosta Uniune Sovie�că.  
Și oameni ca mine sunt foarte mulți și sferele de afaceri sunt foarte diferite. 
Există companii de fabricare a încălțămintei ortopedice, a mobilierului, 
stomatologi. (IE, Israel)

În mare măsură, situația economică a migrantului în străinătate este 
legată de capacitatea lui de integrare socială în comunitatea-gazdă, în primul 
rând,  prin  studierea  limbii.  În  cadrul  interviurilor  și  focus-grupurilor 
majoritatea par�cipanților la studiu, din toate țările de des�nație cu excepția 
Rusiei, au vorbit despre probleme în studierea limbilor străine.

Cu toate că se spune că pentru moldoveni nu este necesar să învețe 
limba, deoarece este foarte asemănătoare cu cea italiană, dar, de fapt, nu 
este. Am vrut să merg la școală s-o învăț, dar nu dispuneam de �mp. La 
început luam o foaie pe care desenam și așa învățam. Apoi am început să 
combin cuvintele. Îmi era greu, în fiecare seară ședeam și scriam, și așa am 
învățat. Eu nici nu-mi amintesc cum am început să vorbesc. Signora la care 
am lucrat 10 ani mi-a spus „Tania, tu foarte repede ai învățat limba, într-o 
lună deja vorbeai”. (FG, Italia)

Bineînțeles, au existat dificultăți la însușirea limbii. Am lucrat cu un 
bătrânel care avea vârstă de 92 de ani. Trebuia să-i spun: „Ridică piciorul”. 
Toate expresiile am început să le scriu într-un caiet. Și într-o săptămână 
deja vorbeam câte ceva. Sunt profesoară și înțelegeam că trebuia să învăț 
doar ceea de ce am nevoie. Apoi, desigur, am mers la cursuri. Erau 
finanțate de o bancă italiană. Ei sunt interesați ca noi să vorbim. Ne-au 
predat doi profesori. A fost foarte bine organizat, foarte accesibil. Învățam 
lucruri elementare. Apoi am luat un alt curs. Nu este suficient să ș�i limba 
italiană la nivel elementar, deoarece aici ei pot să te ia în râs, încearcă să te 
umilească. (FG, Italia)

La început a fost foarte greu. A fost nevoie de aproxima�v o jumătate 
de an pentru a învăța limba, a mă obișnui cu țara, cu sistemul de 
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învățământ, manualele. Problemele ar fi putut fi evitate dacă ar fi existat 
mai multe informații despre admiterea la universități străine, posibilitatea 
de a aplica pentru o bursă. (IE, Italia)

Nu cunosc prea bine limba germană. Eu încerc s-o învăț, dar nu este 
așa de ușor cum pare. Când am venit în Germania, mi s-a oferit un curs de 
limbă, dar l-am refuzat – era prea scump. Acum, în drum spre serviciu, 
ascult lecții audio. Cunoașterea limbii îmi va da posibilitate să muncesc 
independent. Vreau să lucrez pentru mine și să nu depind de nimeni. (II, 
Germania)

La început comunicarea în limba engleză s-a dovedit a fi problema�că – 
îmi era jenă să vorbesc, am simțit bariera lingvis�că. Îmi era dificil să iau 
no�țe în limba engleză, să memorez și să folosesc termenii, în special din 
domenii ca geografia și economia. Dar aceste dificultăți nu trebuie să te 
descurajeze.  Ele  sunt  temporare.  Colegii  de  clasă,  profesorii  înțeleg 
dificultățile întâmpinate și sunt dispuși să te ajute. Profesorii sunt disponibili 
în orice moment. În plus, în fiecare casă există o persoană care poate fi 
contactată pentru rezolvarea oricăror probleme.(II, Marea Britanie)

Cred că toți au același �p de dificultăți, dar modul de depășire a lor 
diferă. De aceea, indiferent de țară de emigrare, mi se pare că mai întâi 
trebuie să te ocupi de limbă, apoi de căutarea unui loc de muncă. Acestea 
sunt componentele de bază pentru integrare. Apoi, un factor important de 
integrare este asimilarea obiceiurilor, deoarece obiceiurile noastre se 
deosebesc de cele portugheze. (FG, Portugalia)

Adaptarea lingvis�că a fost mai ușoară pentru acei migranți care au avut 
pregă�rea lingvis�că necesară înainte de migrare sau au par�cipat la 
programe de studiere a limbii pe teritoriul țării de migrație.

Am ș�ut că voi merge în Italia și în trei luni am urmat o școală de limbi 
la Chișinău. Aveam bazele necesare. Cum am ajuns, am început să lucrez 
imediat. Coseam haine pentru un magazin. Acolo se cerea foarte puțină 
comunicare. Dar am început să vorbesc repede.(FG, Italia)

Toată lumea trebuie să cunoască limba. Și „badante”. Ul�ma dată am 
luat cursul „badante“ la Consulatul Republicii Moldova. În general, există 
cursul „badante“ la universitate. Este gratuit. A trebuit să răspund la 24 de 
întrebări în 15 minute. Cursul oferă oportunități de a munci în sfera 
asistenței sociale. Ceea ce este un avantaj, căci obții o categorie mai înaltă. 
(FG, Italia)
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Specificul adaptării și integrării repatriaților și strămutaților originari din 
Transnistria este un aspect aparte. Deoarece comportamentul lor de migrație 
a fost însoțit de sprijinul țării de repatriere, situația lor în țara de migrație, spre 
deosebire de cea a migranților economici, este puțin mai bună. 

În ceea ce privește repatriații, în primul rând, se realizează programe de 
pregă�re a migrației, care includ perfectarea documentelor, învățarea limbii, a 
culturii țării de repatriere.

Pregă�rea înainte de migrație în Germania implică perfectarea 
documentelor la Ambasadele Germaniei în Ucraina (Kiev), în Rusia (Moscova), 
iar în ul�mii ani și în Republica Moldova (Chișinău). În unele cazuri se cere 
susținerea unui examen de cunoaștere a limbii.

Documentele de strămutare se perfectau în Rusia și Germania. Toate 
documentele necesare au fost trimise la Moscova. Și tot acolo, la 
Ambasada Germaniei în Rusia, am susținut examenul pentru  primul nivel 
de cunoaștere a limbii germane. Ne-au dat un răspuns pozi�v și am plecat 
în Germania. Acolo, pe loc, rudele ne-au ajutat cu pe�ții, traduceri.(II, 
Germania)

Pregă�rea  pre-migrație  în  Israel  se  realizează  prin  Reprezentanța 
Permanentă a Agenției Evreieș� “Sohnut”.

La Tiraspol am frecventat cursuri de ebraică. Dar mărturisesc că nu 
înțelegeam nimic în acea limbă, totuși mi-a oferit un fel de bază care mi-a 
permis în Israel să „prind” rapid limba. (II, Israel)

La sosirea în țara de repatriere repatriatului i se garantează un statut 
juridic și el este acceptat cu cordialitate.

Când am sosit cu familia în Israel, toți am primit pașapoartele la 
aeroport.(II, Israel)

Când vii în Israel, te simți imediat printre ai tăi. În Israel este creată o 
atmosferă prin care să simți că eș� venit la baș�nă, o mare parte a 
populației te primește cordial și încearcă să te ajute. Totuși acest fenomen 
a încetat când numărul rușilor a ajuns prea mare. (II, Israel)

O anumită perioadă statul de repatriere își asumă obligația de protecție 
socială și de integrare a repatriatului în comunitatea-gazdă. Aceasta implică 
plată de alocațiilor, finanțare pentru închirierea locuinței, îngrijirea sănătății, 
oferirea posibilității de studiere gratuită a limbii și a unei profesii, plasarea în 
câmpul muncii.
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În cadrul programului pentru compatrioți ți se dă o sumă unică pentru 
acomodare la noul loc, pentru închirierea locuinței, achiziționarea 
mobilierului. (II, Rusia)

Când am venit în Germania, am fost plasați într-o tabără de integrare. 
Înainte de sosirea noastră, aceste tabere erau peste tot în Germania, acum 
sunt doar într-un singur loc. A trebuit să urmăm cursul de limbă germană 
�mp de șase luni, care dura de luni până vineri de la 8 până la 14:30. Ne 
duceam la cursuri ca la serviciu și eram plă�ți pentru aceasta. Potrivit 
rezultatelor, am susținut examenul pentru cunoașterea limbii la un nivel 
necesar pentru a lucra și a ne integra adecvat în societate.(II, Germania)

Statul plătea chiria, serviciile comunale și minimul de existență – 
aproxima�v 350 de euro fiecărei persoane. Timp de un an am urmat un alt 
curs de germană, care m-ar fi ajutat să fac studii la universitate. Dar nu am 
mers la universitate. Un prieten mi-a propus un loc vacant la uzina BMW și 
am început să lucrez – pentru prima dată în doi ani și jumătate de când m-
am mutat în Germania.(II, Germania)

În Germania noi ca migranți trebuie să fim luați la evidență. As�el ni se 
oferă un loc de muncă, ni se plătesc bani și nu ne lasă în pace. De exemplu, 
eu am atâția ani, dar trebuie în mod obligatoriu să mă prezint și ei trebuie 
să-mi ofere un loc de muncă. Trebuie să spunem că ei întotdeauna ne 
tratează bine, deși posibil că nu sunt atât de încântați în sinea lor. (II, 
Germania)

După sosire în Israel mama a depus eforturi și m-a aranjat la o tabără 
pentru �neri deschisă în cadrul Sohnut. Aceasta a fost gratuită și foarte 
bună: o can�nă mare, piscină. Era  situată la hotar cu Egiptul și acolo erau 
și păianjeni, și șerpi (în jur se mișcau caravane). Diminețile trebuia să învăț 
ebraica.(II, Israel)

Cu toate cele expuse supra, studiul nostru a înregistrat informații 
potrivit cărora repatriații s-au confruntat cu diverse impedimente.

În primul rând, dificultățile au fost asociate lipsei de cunoaștere sau 
cunoașterii insuficiente a limbii locale.

La început dificultatea este una – nu cunoș� limba. Pentru părinții mei 
nu a fost atât de greu, ei comunicau acasă în limba germană, spre 
deosebire de mine. Atunci când ni s-au oferit opt luni pentru studierea 
limbii germane, acest lucru nu m-a ajutat la nimic. Poate pe unii îi ajută. Pe 
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mine personal – nu. Am învățat să înțeleg limba atunci când m-am dus la 
serviciu. Am învățat-o rapid. (IE, Germania)

Este dificil din cauza limbii, a actelor. Eș� o rusoaică sau o 
moldoveancă care a venit, dar nu cunoaște limba, măcar pentru a ajunge 
la magazin. Sau te-ai rătăcit, ai luat o hartă și nu o poți ci�. (II, Germania)

În al doilea rând, dificultățile sunt determinate de înregistrarea juridică 
a membrilor de familie a repatriatului. Procedura este complicată, în special, 
pentru soții(le) repatriaților israelieni.

Mama și bunica aveau idee de cultură și religie evreiască. Bunica în 
copilărie se ducea la sinagogă. Eu, la momentul plecării, eram ateu. Când am 
sosit în Israel, ne-au dat imediat pașapoartele și în pașaportul meu intern în 
rubrica Religie nu era scris nimic. Bunica a făcut mare gălăgie. A plecat la 
Rabinat și după ceva �mp în pașaportul meu a apărut inscripția „evreu”. 
Nimeni și niciodată nu m-a deranjat pentru religiozitate (ateism), deși au fost 
încercări de a mă întoarce la rădăcini. Așa, când mi-am lăsat barbă și m-am 
dus la frizer, acela m-a lăudat, zicând că cele trei oase trebuie să fie ascunse 
în păr, deși eu, pur și simplu, mi-am lăsat barbă. La toate acestea există și un 
dezavantaj. Când am vrut să mă căsătoresc conform tradiției evreieș�, 
această religiozitate îmi crea probleme. Dar eu am găsit o soluție – m-am 
căsătorit ambele dăți în străinătate (în Bulgaria și Cipru). (II, Israel)

În al treilea rând, sunt înregistrate impedimente legate de recunoașterea 
actelor de studii de acasă.

Par�cipând în programul pentru compatrioți, mă simt în largul meu. 
Singurul lucru neplăcut este că nu toate organizațiile acceptă documentele 
noastre, de exemplu, cer�ficatul de naștere. Acestea sunt toate în limba 
rusă, dar odată ce începi să insiș�, ei devin mai flexibili. (II, Rusia)

În Transnistria am făcut studii superioare la Facultatea de Educație 
Fizică. În Germania am depus actele pentru recunoașterea diplomei. În 
cele din urmă, diploma mi-a fost recunoscută, dar a fost o cale grea și 
lungă. Al�el, deja aș fi putut lucra ca profesor de educație fizică. Dar am 
refuzat. În primul rând, am fost complet mulțumit de serviciul la BMW. În al 
doilea rând, uitându-mă la programul educațional din Germania, mi-am 
dat seama că eu cu mentalitatea noastră nu voi putea lucra, deoarece 
copiii acolo pot orice, iar profesorii nu pot nimic. Nici nu poți ridica vocea la 
ei. Specialitatea mea mai târziu oricum am aplicat-o – paralel cu serviciul la 
uzină, am lucrat și ca antrenor de baschet. (II, Germania)
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Fiica mea a absolvit Universitatea din Chișinău. Și încă mai avem 
probleme cu legalizarea documentelor. Ea este profesoară de „Limba și 
literatura română”, dar lucrează la grădiniță, predă limba rusă. (II, 
Germania)

Oamenii noștri care au venit în Germania, de regulă, lucrează în 
industria producătoare. Este foarte dificil să intre în sfera învățământului și 
a medicinei. Numai dacă au făcut studii în domeniu. (IE, Germania)

În al patrulea rând, apar greutăți de familiarizare cu cultura, tradițiile și 
mentalitatea țării de repatriere, dar și cu păstrarea iden�tății formate la 
baș�nă.

Germanii sunt un popor pedant. Dacă în instrucțiuni este scris un lucru, 
atunci ei vor face acest lucru. Nu contează ce repercusiuni va avea, 
germanul va face așa cum ar trebui să fie și, în același �mp, se va asigura că 
a efectuat toate indicațiile. Oamenii noștri sunt al�el. Rusul dacă vede o 
deteriorare, va inventa repede ceva. Ei urmăresc strict ierarhia. Șeful este 
șef, trebuie să fie ascultat. Ei nu vorbesc despre aceasta, dar se simte în 
acțiunile lor. Mult depinde de modul în care te integrezi în echipă. Dacă vei 
fi cu ei așa cum sunt ei, te vor accepta. Ei bine, le place când te supui. Și dacă 
nu eș� în Germania ca toți ceilalți, devii o oaie neagră. Trebuie să fii foarte 
puternic pentru a-ți apăra interesele. Cu toate aceste sen�mente în 
societate, pentru minoritățile sexuale totul e acceptabil. Ei bine, plus 
poli�ca. Dacă țările nu sunt în relații bune la nivel geopoli�c, atunci și 
a�tudinea lor este respec�vă. (II, Germania)

Când am primit prima recipisă de salariu, am observat că mi s-a 
reținut o taxă pentru biserică, care cons�tuia 50 de euro pe lună. M-am dus 
la angajatorul meu și am întrebat de ce. Mi s-a spus că este o taxă pentru 
biserică și o pot refuza, am spus că refuz, am semnat un act și am refuzat. 
Apoi, am întâlnit pe cineva care tot refuzase la momentul respec�v, iar 
când a vrut să anuleze refuzul, nu a mai fost posibil. Din cauza aceasta, nu 
te poți căsători în biserică, nu poți boteza copii, iar când mori, nu ți se va 
efectua serviciul de înmormântare. Mi-am pus o întrebare simplă: 
Dumnezeu îmi este vândut pe bani?. Trebuie să plătesc pentru a mă adresa 
la Dumnezeu? Ei bine, atunci când am întrebat germanii despre această 
taxă, ei toți o plăteau. Iar când i-am întrebat: „Se vinde Dumnezeu pe 
bani?” am văzut că mă privesc mirați. Ei nu se gândesc la aceasta, dacă se 
cere, înseamnă că trebuie. Există la ei o mulțime de păcăleli, dar o fac 
frumos. (II, Germania)
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Ei luptă pentru ceea că nu poți spune nimic copiilor. Eram într-o 
ins�tuție socială și acolo era o femeie de culoare cu un copil, care a început 
să se comporte urât, mai erau 10 adulți și nimeni nu a spus nimic. Nu am 
mai suportat și i-am zis: „Ce se întâmplă?”. Aici așa este acceptat, nu poți 
interveni în educația altor persoane.(II, Germania)

Este dificilă comunicarea între aliya. Aceș�a sunt de naționalități 
diferite. Mulți au preluat mai degrabă caracteris�cile locurilor de trai 
anterioare decât trăsături general-evreieș�. În Israel încetezi să mai fii 
evreu. Mai întâi de toate, tu eș� cel de unde ai venit, apoi evreu. (II, Israel)

Cu cât mai mult trăiam în Israel, cu atât mai puțin mă simțeam un 
israelian.(II, Israel)

În al cincilea rând, atestăm dificultăți de integrare în comunitatea locală. 
În unele cazuri, se poate constata a�tudinea nega�vă din partea populației 
locale, neadmiterea la anumite sfere ale pieței forței de muncă.

Bariera  psihologică  cea  mai  importantă  a  fost  asociată  cu 
cunoașterea limbii. În capul meu pot spune totul, dar când vin undeva și 
încerc să exprim ceva devin nervos și în 60% din cazuri găsesc o a�tudine 
nega�vă: „Iar au venit atâția!”. Nu spun acest lucru deschis, dar pe fețele 
lor se poate ci�. (II, Germania)

Profesoara de limba germană ne spunea: iată, ați venit, eu trebuie să 
vă spun de unde să cumpărați un abonament, dar sunt sigură că între voi 
aceste informații deja le-ați discutat, dar germanii sunt al�el, ei nu dau 
nicio informație. La fel a fost și la serviciu, mă străduiam să învăț de toate 
mai rapid, când mă apropiam și întrebam despre ceva, mi se spunea „mai 
târziu”, apoi m-am apropiat de niște ruși și ei au spus că germanii nu vor ca 
tu să înveți repede, ei au învățat �mp de trei–patru ani, iar tu vei învăța 
într-o lună. Și încearcă să nu-ți dea aceste informații, dorind să rămână cu 
o treaptă mai sus. Plus, noi suntem cei veniți și suntem mai deștepți decât 
ei, iar acest lucru îi deranjează. (II, Germania)

A fost un moment, când am avut un serviciu, dar nu poți numi acela 
serviciu. În cel mai bun caz, am găsit un serviciu la un azil de bătrâni și ca 
dere�cătoare. Alte servicii nu au fost de găsit la vârsta mea.(II, Germania)

Am fost la armată și, deși am făcut studii de electronist, nu m-au trimis 
în trupele de comunicații, ci la reparat vehicule. Nu am trecut din cauza 
gradului de confidențialitate. Rușii nu sunt considerați loiali în armata 

CAPITOLUL 4. ADAPTAREA ȘI INTEGRAREA PESTE HOTARE A MIGRANȚILOR ORIGINARI DIN TRANSNISTRIA 



77

israeliană. De fapt, aprecierea mea drept neloial a fost și în legătură cu 
aceea că nu am devenit un evreu religios. (II, Israel) 

În Israel este o zicală „Israelul îi iubește pe aliya, dar nu îi iubește pe 
aliya”. Adică imigrația este acceptată, dar imigranți nu. Nu este întocmai 
așa. De exemplu, aliya sovie�că. Milioane de persoane venite din fosta 
URSS. Desigur, toată lumea înțelege că aceș�a sunt oamenii care au 
schimbat Israelul în mod uimitor, și în ș�ință, și în artă, și în sport, și în 
cultură și în orice domeniu. Și în poli�că acum avem un număr de ruși în 
poziții-cheie guvernamentale, numărul rușilor în ministere este foarte 
mare. Deși întotdeauna au existat din cei care nu îi agreează pe ruși sau ruși 
care nu îi agreează pe evrei. Există această xenofobie. Cauza ei este 
respingerea limbii, culturii și modului de viață străine.(IE, Israel)

După cum recunosc par�cipanții la interviu, a�tudinea față de repatriați 
se compune din comportamentul repatriaților înșiși, care deseori sunt văzuți 
ca un tot întreg.

Germanii sunt un popor nu prea informat și ei nu ș�u nimic despre 
acest program. Și dacă ș�u, au o asemenea a�tudine nu față de program, 
ci față de oameni, deoarece, de regulă, nu poate să fie pădure fără uscături 
– mai mulți din cei veniți sunt zdrobiți de viața co�diană. Și atunci germanii 
îi percep pe toți cei veniți la fel. (II, Germania)

De regulă, pe poziția celor respinși erau repatriații și strămutații care așa 
și nu au putut să se integreze în societatea-gazdă, în special din cauza 
cunoașterii insuficiente a limbii.

Pentru generația repatriaților și strămutaților stabilită în străinătate la o 
vârstă fragedă sau pentru o a doua generație de migranți procesul de adaptare 
și de integrare în țară este ușor.

Copiii s-au adaptat. Și când mergeam la Dubăsari, numărau zilele  
când vor veni înapoi.  Și ei spun că nu mai vor să meargă acolo. Iar eu aștept 
luna mai ca să pot pleca în satul meu. Nu am vândut nimic. Toți cunoscuții 
mei care au venit aici au vândut totul, credeau că aici îi vor ajuta, le vor 
oferi case. Nimic de genul acesta. Regretă acum cu toții. (II, Germania)

Specificul adaptării și integrării migranților originari din Transnistria în 
străinătate afectează bunăstarea lor pe teritoriul țării de migrație și le 
determină, în mare măsură, planurile de viață. Problemele de adaptare și 
integrare, de obicei, duc fie la schimbarea țării de migrație, fie la revenirea 
acasă.
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Capitolul 5. STRATEGII DE AUTOPREZENTARE 
ÎN STRĂINĂTATE A MIGRANȚILOR 

ORIGINARI DIN TRANSNISTRIA 

Există în străinătate în privința Transnistriei și a originarilor ei o 
percepție specifică, care, în principal, derivă din nivelul și natura informării 
populației unei anumite țări despre Transnistria. 

În Rusia opinia publică este mai informată despre situația de pe malul 
stâng al Nistrului decât opinia publică a celorlalte țări cercetate. Acest lucru a 
fost determinat de conflictul militar din 1992 relatat pe larg în mass-media rusă, 
de media�zarea actuală asociată cu statutul Transnistriei – reglementarea 
transnistreană, tensiunile de pe segmentul hotarului transnistrean cu Ucraina, 
campaniile electorale etc. 

Trebuie remarcat faptul că experții intervievați au indicat că gradul de 
informare despre Transnistria în Rusia nu acoperă toată opinia publică din țară. 
S-a constatat faptul că tânăra generație de ruși cunoaște despre situația în 
cauză mai puțin, în comparație cu generațiile care își amintesc de 
evenimentele din anii ́ 90 ai sec. ХХ. 

Am predat în mai multe universități din Rusia. Comunicând cu 
studenții, uneori trebuia să a�ng subiectul transnistrean. Prac�c, 
informațiile de care dispun ei sunt minime, nici nu sunt conș�enți de ce fel 
de probleme sunt în Transnistria. Există o înțelegere că ea undeva este, dar 
undeva foarte departe și se datorează unor conflicte și atât. (IE, Rusia)

Experții au mai menționat că în multe cazuri gradul de informare a 
rușilor despre Transnistria este limitat – nu se cunoaște despre specificul 
structurii etnice a Transnistriei, despre limbile de comunicare răspândite, 
sistemul de învățământ u�lizat. 

În capitala Rusiei, la început a trebuit să fac față dificultăților de ordin 
psihologic – să scap de iluzia că Rusia ș�e despre Transnistria și percepe 
transnistrenii ca o parte a lumii ruse. A trebuit să arăt că limba rusă în 
Transnistria este principala limbă de comunicare, că programul 
educațional din Transnistria este compus după modelele ruseș�. 10 luni au 
fost necesare pentru a demonstra că diploma eliberată de Universitatea T. 
Șevcenko din Transnistria este echivalentă cu diploma din Rusia. (IE, Rusia)

În afara acestor disensiuni, experții și par�cipanții la focus-grupuri au 
menționat pretu�ndeni imaginea pozi�vă a migranților originari din 
Transnistria în Rusia care este în mare parte datorată rolului specific al Rusiei în 
raport cu Transnistria și cu populația de aici. Potrivit intervievaților, Rusia este 
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prezentă în mod consecvent sub aspect militar-poli�c, socioeconomic și 
cultural în Transnistria. Pe teritoriul Transnistriei este amplasat Grupul 
Operațional al Forțelor Ruseș� (GOFR). Rusia este par�cipant permanent al 
negocierilor transnistrene și investește în infrastructura socioeconomică și 
culturală a regiunii. Poli�ca de protecție a Rusiei față de Transnistria este 
însoțită de a�tudinea pozi�vă a rușilor față de originarii din Transnistria. 

Experții și par�cipanții la focus-grupuri au menționat o abordare 
specială față de originarii din Transnistria, chiar și atunci când unii din ei au 
cetățenia Ucrainei sau dețin acte confirma�ve ale cetățeniei Republicii 
Moldova.

Eu sunt sociolog de profesie, preocupat de subiectul migrației. De fapt, 
de migrația de muncă din Asia Centrală. Migranții din Ucraina, Belarus, 
Moldova rareori intră în orbita inves�gației noastre. Ei sunt mai puțin 
problema�ci, sunt mai puțin vizibili în oraș. Prezența lor nu se discută în 
dezbateri publice și ei sunt mai puțin vizibili în domeniul academic, au fost 
cercetați puțin. Deși sunt mai puțin vizibili, dar cred că probleme sunt și 
aici. (IE, Rusia)

Una dintre problemele din Sankt-Petersburg este criminalitatea 
etnică. Un număr mare de infracțiuni sunt comise de migranți. De regulă, 
aceș�a sunt migranții din Asia Centrală, de aceea s-a format și o a�tudine 
corespunzătoare față de ei. Noi nu putem fi deosebiți de na�vii din Sankt-
Petersburg. În �mpul șederii, nu mi s-a cerut niciodată pașaportul, de 
aceea niciodată nu am simțit o a�tudine nega�vă din partea originarilor 
din Sankt-Petersburg. Îmi dau seama că sunt oameni care vin aici și nu ș�u 
cum să explice de unde sunt,  indicând Moldova. Și aici acest lucru este 
perceput nega�v. (IE, Rusia)

În alte țări studiate, experții și par�cipanții la focus-grupuri menționau 
că gradul de informare despre Transnistria este foarte scăzut.

Am vorbit cu mulți nemți, ei nici măcar nu ș�u ce e Transnistria. În 
documente, formulare este o întrebare despre locul de origine. Potrivit 
actelor, eu sunt din Transnistria, dar scriam Moldova, deoarece ei nu 
cunoșteau despre Transnistria. (II, Germania)

În Germania, Israel, Italia, Portugalia și Marea Britanie, de regulă, gradul 
de informare despre malul stâng al Nistrului este foarte scăzut. Informația se 
adună mai mult de la migranții înșiși, precum și de la comunitățile mai mari 
ruseș� și moldoveneș� din aceste țări. În studiul realizat de noi au fost obținute 
date precum că originarii din Transnistria sunt, de obicei, percepuți drept ruși, 
adică sosiți din țările CSI, sau drept moldoveni, adică veniți din Moldova. 
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Portugalia este la periferia Europei. Populația în linii mari nu dispune 
de informații despre regiunea noastră, as�el apare tendința de a face 
generalizări. Inițial eram numiți ruși, apoi ni  s-a găsit o altă definiție – 
oameni din Est. (FG, Portugalia)

Suntem cu toții ruși pentru ei. (II, Germania)

Un anumit nivel de cunoș�nțe privind Transnistria este caracteris�c 
pentru cercurile înguste de poli�cieni, jurnaliș� și cercetători. Dar natura unei 
as�el de percepții este, în principal, nega�vă.

Când vorbesc despre Transnistria depinde de cine stă în față: dacă este 
un avocat, profesor, desigur, sunt mai multe șanse ca o persoană să 
cunoască ceva. Deci nimeni nu ș�e nimic despre Transnistria. (IE, Italia)

Odată, la BBC a fost un reportaj despre Transnistria. A fost demonstrat 
cu vreo șapte-opt ani în urmă, când era încă Smirnov și am avut o paradă 
acolo. Apropo, l-au arătat și pe tatăl meu, care este general, și l-au arătat în 
decurs de un minut, el stătea chiar în tribună. Au arătat parada din 
Transnistria plină de culoare, au menționat că Transnistria este 
nerecunoscută, că oamenii sunt de tradiție veche, că reprezintă un 
fragment din statul sovie�c. Și mai multe informații nu am văzut. (IE, 
Marea Britanie)

În discursul public al Marii Britanii dacă se spune ceva despre 
Moldova, Transnistria este menționată și ea. Despre Transnistria se ș�e 
faptul că este un teritoriu necontrolat de Moldova. Că acolo sunt plasate 
trupele ruseș�. În unele ar�cole se constată că Transnistria este un muzeu 
al Uniunii Sovie�ce, de exemplu cu monumentele lui Lenin. Aceste ar�cole 
au un caracter ironic, și, să fiu sincer, nu-mi place. În general, putem spune 
că Transnistria nu are o reputație foarte bună în Europa. Și acest lucru este 
de înțeles, deoarece ei sunt scep�ci cu privire la tot ce e  rusesc. Iar 
Transnistria le pare ceva similar cu Abhazia și Crimeea.(IE, Marea Britanie)

Migranții originari din Transnistria, așa cum se poate constata pe baza 
Anexei 4. Caracteris�ci etnice și civile ale eșan�onului, sunt reprezentați de 
trei componente etnice: moldoveni, ruși și ucraineni și, respec�v, în mare 
parte, de trei cetățenii. A fost firesc faptul că în discuția despre interacțiunea 
socială, experții și par�cipanții la focus-grupuri au recunoscut o varietate de 
strategii de autoprezentare – u�lizarea simultană a etnonimelor, politonimelor 
și toponimelor. 
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Una dintre strategiile de autoprezentare sună ca „transnistrean”, ceea 
ce este totodată un politonim (în sensul de apartenență la Transnistria, 
prezență a documentelor transnistrene) și un toponim referitor la Transnistria, 
în unele cazuri nume de locuitor de pe teritoriul malului stâng al Nistrului, dar 
în afara spațiului juridic al Transnistriei. As�el, de exemplu, la etapa 
iden�ficării  par�cipanților la studiu în calitate de „transnistreni” se prezentau 
și originarii din satele Coșnița, Pârâta, Cocieri etc. care în esență nu sunt 
„transnistreni”. 

Am  în  prezent  cetățenia  rusă, dar  la  Moscova  mă  prezint  ca 
transnistrean. În ciuda expulzării mele din Transnistria, eu sunt încă un 
patriot și iubesc Transnistria. Vin acasă de două-trei ori pe an și simt o 
dorință de a rămâne. Împărtășesc sen�mentele conaționalilor mei care 
trăiesc în sărăcie și care sunt forțați să migreze. (IE, Rusia)

O altă strategie de autoprezentare a originarilor din Transnistria în 
străinătate este prin toponimul, politonimul și etnonimul „moldovean”, în 
sensul de originar de pe teritoriul Republicii Moldova (RSSM), cetățean al 
Republicii Moldova, reprezentant al acestei comunități etnice.

Etnonimul „rus” se folosește făcându-se trimitere la originarii din țările 
CSI (fosta URSS), la vorbitorii de rusă și la reprezentanții etniei ruse. 
Politonimul „rusesc” apare cu semnificația de cetățean al Rusiei.

Oamenii noștri nu au sen�mentul că sunt migranți. Noi, în Rusia, 
suntem într-o țară mare a noastră, deoarece în Transnistria este o 
componentă rusească foarte puternică. Strămutarea mea din Transnistria 
în Sankt-Petersburg nu este cu mult mai diferită, de exemplu, de 
strămutarea din regiunea Tiumen. Noțiunea de „migrant” în sine este 
nega�vă pentru noi, deoarece adesea migranții sunt considerați oaspeții 
din republicile din Asia Centrală, care nu vorbesc rusa, execută lucrări 
grele, uneori stranii și primesc un salariu mic. (IE, Rusia)

În ciuda includerii în procesele de migrație a originarilor din Transnistria 
de etnie ucraineană cetățeni ai Ucrainei, etnonimul și politonimul „ucrainean” 
cu excepția cazurilor, când este vorba de perfectarea documentelor, sunt rar 
folosite drept strategie de autoprezentare a originarilor din Transnistria. 

În cadrul studiului nu am înregistrat cazuri de autoprezentare cu 
etnonimul și politonimul „român”, chiar dacă o parte a originarilor din 
Transnistria, care au emigrat spre toate țările de des�nație studiate cu 
excepția Rusiei, posedă cetățenie română. 

O as�el de varietate de strategii de autoprezentare este legată de 
specificul iden�tar, care este cu mai multe niveluri și constă din totalitatea de 
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statute regionale, etnice și civile. Consecința acestui specific este faptul că, 
aflându-se peste hotare, originarul din Transnistria se caracterizează prin 
iden�tate situațională, și anume disponibilitatea de mul�ple iden�tăți care se 
schimbă sub influența factorilor externi și au beneficii pentru purtător. 

Dezvoltarea iden�tății situaționale, în opinia noastră, are un efect 
pozi�v asupra situației unei persoane în străinătate. Pe de o parte, păstrarea 
iden�tății de bază elimină problemele asociate cu conș�ința de sine și relațiile 
la nivel micro (în familie, între rude și cunoș�nțe), cât și la nivel macro (în 
comunitatea diasporei în străinătate, cu compatrioții rămași acasă). Pe de altă 
parte, dobândirea unei noi iden�tăți îi permite mai ușor să se integreze în 
societatea-gazdă, să devină unul „de-al lor”, în ceea ce privește statutul juridic 
și evaluarea din partea opiniei publice.

Nu cred că pot spune cine sunt acum. Bineînțeles, am sen�mentul 
unor rădăcini culturale, al limbii în care am vorbit tot �mpul și în care 
gândesc, al a�tudinii față de rude. Aceasta este foarte important pentru 
mine. Dar mă simt și  portughez, deoarece am început să înțeleg cultura 
locală, să mă simt o parte a unui tot întreg, să respect și să îndrăgesc unele 
aspecte pe care nu le înțelegeam înainte. (FG, Portugalia)

Dezvoltarea unei noi iden�tăți, de asemenea, reduce șansele de 
marginalizare socială – viața în enclave etnice închise, care, în cele din urmă, 
afectează statutul ocupării forței de muncă, veniturile, calitatea vieții, 
perspec�vele pentru noile generații ale familiei (pentru copii). 

Am studiat la o școală-internat din Marea Britanie. Am fost norocos să 
trăiesc într-o casă cu copii prietenoși, cu care, chiar și după absolvire, 
păstrez legătura. Colegii din casă au fost, în fapt, băieți locali. Băieții din 
țările CSI (vorbitori de limba rusă) nu formau un cerc al lor de comunicare. 
În primul rând, fiecare încerca să se regăsească printre copiii locali, pentru 
a învăța limba engleză mai repede. În al doilea rând, în Marea Britanie se 
consideră o lipsă de cultură dacă reprezentanții unui grup lingvis�c 
comunică între ei în propria lor limbă și alții nu înțeleg. (II, Marea Britanie)

Oamenii care trăiesc în trecut, pierd parțial posibilitatea de a schimba 
ceva în prezent și de a �nde spre viitor. (FG, Portugalia)

Etnonimul   „rus”,   spre   deosebire   de   etnonimele   „moldovean”   și 
„ucrainean”, în condițiile migrației na�vilor din Transnistria, are cea mai mare 
stabilitate și extrem de rar se supune schimbărilor. Par�cipanții focus-
grupurilor de etnie rusă care se află în Italia, Germania, Portugalia, Marea 
Britanie, în ciuda unei perioade considerabile de ședere în emigrare și 
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integrare lingvis�că, socioculturală într-o țară străină, au recunoscut păstrarea 
iden�tății lor etnice. Mai mult, au con�nuat să o cul�ve la copiii lor: prin 
studierea limbii, ci�rea literaturii ar�s�ce, vizionarea versiunii internaționale a 
canalelor TV ruseș�, familiarizarea cu normele de moralitate și religia 
ortodoxă.

În familie, cu fiicele, ginerii și nepoata, vorbim numai în limba rusă. 
Ginerii le interzic categoric copiilor să vorbească în limba germană, 
deoarece limba se uită. Îi învăț și literele, și ci�rea. Noi îi învățăm și rusa, și 
moldoveneasca. (II, Germania)

Însă anume în emigrare, ca urmare a schimbărilor survenite în s�lul de 
viață și datorită nostalgiei, se manifestă semne de iden�tate asociate cu 
etnonimul „moldovean”. Se întâmplă ceea ce putem numi „renașterea 
etnicității“, în ciuda faptului că unele persoane pot să nu aibă nicio relație de 
rudenie cu moldovenii. Marea majoritate a par�cipanților la studiu, care s-au 
stabilit atât pe teritoriul Rusiei, cât și pe teritoriul altor țări, menționau păstrarea 
în familie a tradițiilor bucătăriei moldoveneș�. Mulți par�cipanți la studiu abia 
aflându-se peste hotare au acceptat elementele de obiceiuri și tradiții 
moldoveneș� – folclorul de Anul Nou și Crăciun, sărbătoarea Mărțișor etc.

În familie am păstrat tradițiile și obiceiurile noastre. Sărbătorim 
Crăciunul și Paștele și în conformitate cu obiceiurile noastre, și cu cele 
germane. Fiica mea cunoaște colinde moldoveneș�, ne colindă pe noi în 
familie, pe cumetrii care, de asemenea, s-au mutat în Germania și pe bunici 
prin Skype. 90% din masa pe care o pregă�m reprezintă mâncare 
moldovenească. Am o casă la sol și în grădină cul�v și roșii, și varză. 
Pregătesc murături.(II, Germania)

Noi în Germania am păstrat bucătăria moldovenească. Copiii sunt 
germani deja, obișnuiți cu bucătăria locală, dar noi ne străduim să 
preparăm mai multe bucate de-ale noastre. (II, Germania)

Să fiu sincer, nu ș�u cine sunt. Sincer nu mă simt cineva anume. Da, 
sunt de etnie germană, naționalitatea mea e germană. În Moldova poate fi 
și așa, nu mă simt însă nemțoaică. Sunt mai mult moldoveancă. (II, 
Germania)

Ilustra�vă este iden�tatea repatriaților transnistreni în Germania și 
Israel. Iden�tatea lor etnică în Transnistria a fost deseori condiționată. Spre 
deosebire de generația în vârstă a familiilor lor, germanii și evreii care s-au 
născut în Transnistria au recunoscut că, trăind în Transnistria, nu cunoșteau 
limba germană sau ebraica. 
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La fel de scăzută a fost socializarea religioasă în conformitate cu 
canoanele catolice / protestante sau iudaice.

Emigrarea în Germania și Israel a presupus în perioada preparatorie 
urmarea unor lecții de însușire a limbii și culturii Germaniei, respec�v, 
Israelului. Așa cum recunosc majoritatea celor intervievați – acestea au fost 
ineficiente pentru ei. Sosind în patria lor istorică, la necesitate, instruirea 
con�nua prin programe finanțate de către stat. 

Rezultatul final al resocializării repatriaților depinde de mai mulți factori 
– vârstă, trăsături de caracter etc. Pentru majoritatea celor repatriați în patria 
istorică la o vârstă adultă procesul de resocializare s-a dovedit a fi dificil. 

Dacă m-aș fi mutat în anii ʹ90, dacă aș fi avut această oportunitate, 
poate că mi-ar fi fost mai ușor. Când m-am mutat (aveam aproape 50 de 
ani, acum am 59), în primul rând, nu cunoșteam limba. Pentru a cunoaște 
bine o limbă, trebuie să te naș� aici. Serviciu ca atare nu am și nici nu am 
avut. Bineînțeles că aș putea găsi. Dar la vârsta mea nimeni nu mă accepta 
la studii. Aceste cursuri de șase luni pe care le-am urmat, nu m-au ajutat. 
Mi-a fost de ajutor doar ceea ce am învățat la Dubăsari. Deși am angajat 
un meditator, am rămas la același nivel de bază. La noi în sat, totul era atât 
de familial, totul era minunat. Și, venind aici, m-am gândit că și aici totul va 
fi așa. Nici pe departe. În primul an am mai avut puțină comunicare, dar 
după aceasta toată lumea a început să-și trăiască viața. E bine că am copii, 
nepoți și ei sunt viața mea. În rest, vreau să spun că, dacă vreți migrați, 
trebuie să plecați la o vârstă tânără. Dar nu la cea pe care o am eu.(II, 
Germania) 

Pentru repatriații �neri schimbarea iden�tății are loc foarte repede. 
Factorul care îi determină să refuze iden�tatea transnistreană este situația 
socioeconomică din Transnistria.

Sunt evreică și mi-e rușine de originea mea transnistreană. Cum ar 
putea fi al�el, dacă în Transnistria pensia este de 100 de dolari, dacă un 
profesor cu studii superioare câș�gă în Transnistria lunar mai puțin decât o 
persoană fără studii câș�gă într-o săptămână în Israel? (II, Israel)

La fel de problema�c s-a dovedit a fi procesul de adaptare la noua țară 
din cauza unei alte clime, legislații, altui sistem fiscal, educațional etc. Mulți 
dintre cei care s-au repatriat în Germania și Israel și nu s-au integrat în 
populația locală și con�nuă să trăiască în spațiul izolat al cetățenilor repatriați 
(de obicei, vorbitori de limba rusă) sau fac parte din comunitățile din diaspora 
formate din migranți economici din Republica Moldova și alte țări CSI.

Drept consecință, pentru repatriații în Germania și Israel, în loc de 
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intensificarea iden�tății etnice, are loc consolidarea iden�tății sociale și 
culturale dobândite în Transnistria. As�el na�vii de etnie din Transnistria 
germană și evreiască, cu rare excepții, au recunoscut că în Germania și Israel se 
simt „transnistreni”, „moldoveni” sau „ruși”. 

Niciodată nu mă voi simți nemțoaică, nu am sânge german în mine. 
Nu mă voi simți ca atare. Sunt o creș�nă obișnuită, care a crescut în 
Transnistria. Soțul meu și cu mine suntem amândoi ortodocși. Avem 
posibilitate să mergem la biserică. Sărbătorim Paștele ortodox, Anul Nou, 
Crăciunul, ne străduim să păstrăm aceste tradiții.(II, Germania)

Cunosc o fată tot din Transnistria care demult locuiește în Germania. 
Ea și-a uitat patria. Și sunt din cei ca mine, care niciodată nu o vor uita și o 
vor considera patria lor. Să fiu sinceră, nu simt că Germania este casa 
mea.(II, Germania)

Sunt neamț. Dar îmi place limba rusă. Sunt rus cu trup și suflet. Adică 
mă simt mai mult rus. (IE, Germania)

Pentru repatriații din Germania și Israel la care as�el de contradicții le 
afectează bunăstarea și relațiile cu semenii, una dintre soluții ar fi să ducă o 
viață concomitentă în două lumi, adică în două țări, sau să revină la baș�nă.

Ca o trăsătură aparte poate fi menționată stabilirea iden�tății asociate 
cu noul loc de trai. În studiul nostru am atestat cazuri în care originarii din 
Transnistria au folosit politonimul „portughez“ și „italian“, care a însemnat 
dobândirea statutului juridic de cetățean al acestor țări și integrarea lor în 
societatea portugheză, italiană (într-o măsură mai mică), asimilarea viziunii lor 
asupra lumii și culturii.

Eu,  de  exemplu,  mă  simt  acum  mai  mult  portugheză  decât 
moldoveancă. Acasă noi gă�m diferite feluri de mâncare și din bucătăria 
moldovenească, și din cea portugheză. Ginerele meu e portughez. Părinții 
lui au fost, de asemenea, migranți, în 1948 au migrat din Venezuela. Nora 
mea este din Riga. Acasă vorbim numai în limba portugheză. (Portugalia, 
FG) 

Anglia a devenit a doua patrie pentru mine, m-a acceptat deja, voi 
rămâne acolo, deși totuși nu ș�u, trăim în lume. Am o proprietate aici, la 
Tiraspol, și într-o altă țară, s-a întâmplat așa că peste tot sunt cetățean. (IE, 
Marea Britanie)

Deoarece istoria migrației de pe malul stâng și stabilirea în străinătate 
are aproxima�v trei decenii, originarii din Transnistria au devenit și ei un factor 
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în modelarea imaginii Transnistriei și a populației ei în străinătate. Imagine 
pozi�vă și-au format studenții din Transnistria. În esență, ei sunt migranți în 
învățământ cu des�nația Rusiei. Fiind vorbitori de limbă rusă, făcând studii în 
Transnistria conform standardelor educaționale ruseș�, spre deosebire de alți 
studenți străini, se adaptează mai rapid în străinătate și demonstrează 
performanțe academice înalte.

Modul  în  care  este  perceput  migrantul  este  determinat  în  mod 
semnifica�v   de   situația   socioeconomică   a   țării   de   migrație   și   de 
comportamentul migranților, de modul lor de viață.

Baze ale percepției migranților sunt: a) problemele economice, atunci 
când apare un deficit de resurse, întotdeauna există tendința de a găsi un 
străin, b) mass-media care pun în evidență dificultatea migrației. Persistă 
deja imaginea unui migrant, lucrător străin, care vine aici numai pentru un 
loc de muncă, fără familie, fără cerințe mari, care poate locui pe șan�er. 
Ceea ce cauzează o xenofobie internă. În cazul în care migrantul vine cu 
familia sa, cu copiii, și ei pre�nd la un loc în grădiniță sau școală, își petrec 
cumva �mpul liber, o asemenea imagine a migrantului se distruge.(IE, 
Rusia)

Dintre migranții economici o reputație pozi�vă o au atât cei din 
categoria de liberilor profesioniș� – angajați în administrația publică, 
învățământ, medicină, tehnologii informaționale, cât și migranții de muncă, 
reprezentanți ai profesiilor muncitoreș�: constructori, mecanici și lucrători 
casnici.

Transnistrenii au, în ansamblu, o imagine pozi�vă. Fără lanțuri de 
evenimente și scheme frauduloase. (IE, Rusia)

Timp de mai mulți ani am lucrat dădacă în familia unei femei de afaceri 
din capitală. Persoane ca mine sunt solicitate în sectorul îngrijirii și educării 
copiilor în familii bogate din Rusia datorită cunoș�nțelor de limbă rusă, culturii 
generale, tradițiilor.  (FG, Rusia)

După cum se constată de către experți și par�cipanți la focus-grupuri, se 
întâmplă că originarii din Transnistria să fie vizați de informații prezentate la 
ș�rile criminale. Însă datorită faptului că acest lucru se întâmplă foarte de rar și 
persoanele implicate în aceste evenimente sunt menționate cu cetățenia pe 
care o au, asemenea episoade au o influență redusă asupra formării imaginii 
despre originarii din Transnistria.

A fost recent un caz nu prea plăcut, când unul dintre cunoscuții mei 
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transnistreni a ajuns după gra�i. Dar acolo trecea ca originar din Moldova, 
nu din Transnistria. (IE, Rusia)

Trebuie de remarcat și despre imaginea Transnistriei și populației ei așa 
cum reiese din cartea lui Nicolai Iliin „Educație siberiană” apărută pe teritoriul 
Italiei. Cartea a fost acolo un bestseller, fiind discutată pe larg de către 
societatea-gazdă, iar autorul cărții a par�cipat la diferite talk-show-uri. În 
cadrul studiului nostru câțiva par�cipanți au menționat despre această carte și 
despre prejudiciul care i-a cauzat autorul ei imaginii Transnistriei.

Dacă vorbesc cu un italian, încep să mă joc. Dacă vreau îi spun că sunt 
din Moldova, dacă vreau îi spun că din Transnistria. Înainte ei nu auziseră 
de Transnistria. Acum, datorită originarului din Transnistria Nicolai Iliin, 
care a scris o carte-poveste, pe baza căreia în Italia a apărut filmul 
„Educație siberiană”, ei ș�u deja despre Transnistria.

Un prieten de-al meu în 2008 mi-a scris că el a fost șocat de această 
carte. Mi-am dat seama că trebuie să o cumpăr și să o citesc. Are un subiect 
incendiar. Se povestește despre niște criminali care au fost expulzați din Siberia 
în Transnistria. Este o istorie interesantă, dar cred că este totul exagerat, fiind 
un roman. Dar el și-a lansat cartea ca pe o istorie adevărată. Dar cum putea să 
scrie el o istorie adevărată, dacă autorul nici nu ș�e despre anii ́ 90. El este mai 
tânăr decât mine cu opt ani. Adică exagerează mult. Am o bănuială că nici nu el 
singur a scris această carte. Cred că în perioada de când stă el în Italia nu ar fi 
putut învăța chiar atât de bine limba italiană încât să scrie o carte. Ceea ce 
înseamnă că el i-a poves�t cuiva și acele persoane au scris. Am ci�t 50 de 
pagini și am abandonat. Nu citesc eu asemenea poveș�. (IE, Italia)

În același �mp, sunt menționate și efectele pozi�ve ale unei asemenea 
imagini. As�el o tânără aflată în Roma a recunoscut într-un interviu că 
folosește referința la carte ca o modalitate de a scăpa de curtarea obsesivă.

Strategiile de autoprezentare a originarilor din Transnistria sunt de 
mare interes, în primul rând, în legătură cu iden�tatea lor stra�ficată, care în 
situația migrației este variabilă. În al doilea rând, mo�vația alegerii unei 
strategii de autoprezentare este asociată cu percepția reputației unui grup de 
migranți originari din Transnistria pe teritoriul țărilor studiate. Inves�gația 
noastră a arătat că migranții originari din Transnistria în străinătate au o gamă 
largă de iden�tăți. Pentru prima generație de migranți se păstrează iden�tatea 
etnică sau regională de bază. Pentru a doua generație de migranți – copiii 
migranților – iden�tatea regională asociată Transnistriei, de regulă, se pierde. 
Pentru ei politonimul de bază devine patria cea nouă. 
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Cercetările can�ta�ve și calita�ve efectuate arată că majoritatea 
migranților originari din Transnistria până la emigrare aveau contacte sociale 
într-o anumită țară de des�nație, în special rude și prieteni, colegi, vecini. 
Intervievații care au indicat lipsă de orice contacte în țara de emigrare sunt 
printre migranții din învățământ, repatriați, migranți economici care au 
beneficiat de serviciile de plasare în câmpul muncii în străinătate. 
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După cum urmează din Fig. 10, la plecare în Rusia, Germania, Italia 
majoritatea celor intervievați aveau contacte printre rude. Majoritatea 
migranților originari din Transnistria care au emigrat în Marea Britanie și 
Portugalia aveau contacte printre prieteni, colegi, vecini. 

Aceste diferențe pot fi explicate din punctul de vedere al volumului de 
flux migraționist în anumite țări și printr-o anumită perioadă de migrație. 
As�el, Rusia este vectorul principal al migrației originarilor din Transnistria, iar 
Germania și Italia reprezintă o des�nație de migrație populară pentru originari 
din Rusia, Ucraina și de pe malul drept al Nistrului (originarii din Transnistria 
sunt incluși în relațiile de familie și de rudenie cu populația de pe aceste 
teritorii). 

Prin urmare, mediul social al originarilor din Transnistria care au plecat 
în aceste țări este în număr mai mare decât în Marea Britanie și Portugalia. În 

88

Rusia

Italia

Germania

Israel

Portugalia

Marea Britanie



plus, în Marea Britanie emigrează reprezentanți ai �nerei generații, iar 
alegerea Portugaliei ca țară de emigrare a avut loc în primul val al migrației 
economice, când plecarea în străinătate nu era la scara actuală și �pică era 
plecarea de unul singur, nu cu familia.

În Marea Britanie locuiesc împreună cu prietena mea. Ea este, de 
asemenea, originară din Transnistria. Ducem un mod de viață familiar 
pentru patrie: vorbim moldovenește, gă�m mâncăruri moldoveneș� 
tradiționale, sărbătorim sărbătorile tradiționale. În tot răs�mpul în care 
trăim în această țară noi nu am văzut niciun transnistrean. Avem un 
cunoscut din Republica Moldova și un cuplu din Țările Bal�ce. Comunicăm 
cu ei mai mult prin telefon și skype. Ducem un mod de viață retras. Relațiile 
cu alții se referă numai la serviciu. Această stare de lucruri se datorează 
cunoașterii slabe a limbii engleze. (FG, Marea Britanie)

Rezultatele focus-grupurilor realizate, precum și ale interviurilor indică 
rolul contactelor sociale în țara de des�nație a fluxurilor migraționiste:

- Adaptarea  inițială  a  imigrantului  într-o  țară  străină  (asistență  în 
însușirea limbii, familiarizarea cu țara (orașul), căutarea locuinței și serviciului).

Avem mai multe probleme. Problema cu căutarea locuinței necesită 
ceva �mp. Perfectarea documentelor la fel. Dacă ai documentele ruseș�, 
atunci totul este bine, iar dacă moldoveneș� sau ucraineș� – este mai 
complicat. Dacă ți-a expirat cartea de migrare, durata de ședere, ai nevoie 
de permis de muncă, asigurare și încă ceva. Te ajută aici prezența 
cunoscuților. (FG, Rusia)

Noi am fi putut să angajăm un avocat, un traducător, un consultant, 
dar bunica noastră trăiește demult aici și ea se ocupă de toate. Ea ș�e o 
mulțime de lucruri.(II, Germania)

La sosirea în Israel am avut două alterna�ve. Cei care nu aveau relații 
erau plasați în pensiune. În decurs de câteva luni învățau ebraica. În acest 
�mp trebuia să îți cauți un apartament și o sursă de venit. Până nu găsea 
un serviciu cel puțin un membru al familiei, nu erai alungat de acolo. Cei 
care au avut rude în Israel și au depus eforturi din �mp, s-au încadrat în 
programul de absorbție directă. Această modalitate a fost aleasă de 
familia mea respondentă. De la aeroport am plecat direct la apartamentul 
închiriat. În plus, pentru mobilă și electrocasnice ni s-a dat o anumită sumă 
de bani. Pentru cei care aveau absorbție directă, se presupunea un curs 
gratuit de studiere a limbii. Bunica și mama, spre deosebire de mine, 
vorbeau idiș. Limbă complet diferită de ebraică, prin aceea că are o bază 
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grama�cală germană. Bunica avea deja o vârstă înaintată, 70 de ani, și nu 
reușea să învețe ebraica. Dar ea nici nu �ndea să o învețe. Ea asculta un 
post de radio rusesc, viziona un post de televiziune rusesc. La televiziunea 
prin cablu se puteau viziona și canale din Rusia. Aveam multe rude, 
cunoscuți și cunoșteam pur și simplu repatriați vorbitori de rusă, care creau 
pentru ea un mediu lingvis�c. În afară de idiș și limbă rusă, bunica cunoștea 
limba română (a absolvit gimnaziul din Chișinău în anul ʹ40), așa că cele 
trei limbi erau suficiente pentru ea. (IE, Israel)

În primul flux de migrație a fost foarte greu, dar toți se ajutau reciproc. 
Unii pentru bani, alții gratuit. Nu ș�u cum stau lucrurile acum, dar la acel 
moment chiar și locurile de muncă se vindeau. Unii oameni câș�gau pe 
seama moldovenilor noștri. Cei veniți plăteau 3000 de euro pentru a 
ajunge aici. (IE, Italia)

Anterior, oamenii găseau de lucru din vorbă în vorbă. Pentru femeile 
care au grijă de bătrâni joia și duminica erau zilele de odihnă. Pentru 
moldoveni și alte grupuri etnice există locuri unde ei se adună, de exemplu, 
acolo, unde se expediază colete. Anume acolo ei se interesează despre 
locuință și locuri de muncă. Astăzi nu este prea actual, deoarece există 
rețeaua Internet. Mi-am găsit un serviciul prin CV. (IE, Italia)

- Păstrarea tradițiilor și obiceiurilor.

La Moscova cunosc circa 60 de transnistreni. Noi ținem legătura. De 
Ziua Transnistriei (2 septembrie) ne felicităm reciproc cu ocazia sărbătorii. 
Pentru noi, existența organizațiilor diasporei din Transnistria ar prinde 
bine. Cred că nu ar trebui să refuzi o as�el de oportunitate. În principiu, 
sunt oportunități destul de interesante, având în vedere faptul că acestea 
ar contribui la formarea unei imagini pozi�ve. Dar trebuie să înțelegem că 
iniția�va ar trebui să vină de la cei care se vor uni. Nu putem forța 
oamenii.(IE, Rusia)

Aici în oraș sunt o mulțime de originari din satul nostru. Totalul 
vorbitorilor de limbă rusă este de aproxima�v 300 de persoane. Nu avem 
nicio asociație. Dar ne întâlnim de sărbători. Noi sărbătorim Anul Nou, 
Anul Nou pe vechi. Închiriem un restaurant. O mulțime de oameni fac la fel. 
Pur și simplu aici germanii nu sărbătoresc cumva deosebit, ei sărbătoresc 
mai mult Crăciunul. Iar Anul Nou pe vechi este doar un obicei rusesc.(IE, 
Germania)

Eu păstrez sărbătorile, mă duc la biserica ortodoxă. Sunt convins că nu 
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trebuie să uităm tradițiile și obiceiurile poporului nostru, ale patriei. O altă 
problemă este că, în Israel, ele sunt greu de ținut și multe se uită. În Nazaret 
trăiesc alte câteva familii din Transnistria / Moldova, anume împreună cu 
ei sărbătoresc Paștele ortodox, Anul Nou. La invitația reprezentanților 
diasporei israeliene a originarilor din Republica Moldova par�cip la 
fes�valul Mărțișor. (II, Israel)

Majoritatea celor intervievați au migrat de unii singuri la început. Sunt 
în esență acei na�vi din Transnistria care au fost implicați în procesul de 
emigrare în primul val al migrației economice. La acea vreme, mo�vația 
majorității migranților era asociată cu plasarea temporară pe termen scurt în 
câmpul muncii în străinătate pentru rezolvarea problemelor materiale și 
revenirea ulterioară la baș�nă. Mai târziu, mo�vația comportamentului 
migrator a suferit modificări semnifica�ve, în special în favoarea sporirii 
duratei de ședere într-o altă țară sau stabilirii finale în străinătate. Printre 
factorii importanți ai migrării inițiale singulare caracteris�ci primelor valuri de 
emigrare sunt riscurile și amenințări de migrație, dificultățile de adaptare a 
migrantului în străinătate.

O parte considerabilă a na�vilor din Transnistria au emigrat câte două și 
mai multe persoane, împreună cu rude apropiate, prieteni, colegi și vecini.
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Interviurile formalizate în rândul migranților ne permit să examinăm 
matricea de interacțiuni a na�vilor din Transnistria în străinătate. Așa cum 
reiese din Fig. 12, în Rusia, Italia, Germania o parte considerabilă a migranților 
originari din Transnistria sunt înconjurați de rude lor apropiate (părinți, soți, 
copii, frați/surori).



Fig. 12. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea
„Aveți rude apropiate în țara de des�nație? 

Dacă da, care dintre rudele apropiate sunt cu dvs. 
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În domeniul de angajare în câmpul muncii este caracteris�că tendința 
angajării pe piața muncii de enclavă, unde muncesc cea mai mare parte a 
migranților. Într-o măsură mai mică această par�cularitate caracterizează na�vii 
din Transnistria care se află în Rusia și Portugalia, ceea ce poate fi explicat prin 
statutul sociojuridic al migranților transnistreni în aceste țări și interpretat ca o 
consecință a posibilității de acces la diferitele sectoare ale pieței muncii 
împreună cu populația locală. (A se vedea: Fig.7. Distribuirea răspunsurilor la 
întrebarea „Cine este angajat la întreprinderea / compania unde munciți?”, 
Capitolul 4. Adaptarea și integrarea peste hotare a migranților originari din 
Transnistria). 

În ce privește �mpul liber se observă o tendință opusă. Pe de o parte, 
atestăm interacțiunea strânsă cu populația locală, cum ar fi cea a migranților 
originari din Transnistria care se află în Rusia, Italia, Germania, Portugalia, 
Israel. Pe de altă parte, interacțiunea în cadrul diasporei, în Italia, Portugalia, 
sau interacțiunea în rândul migranților din alte țări, cum ar fi în Marea Britanie, 
Israel și Germania.
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Fig  Distribuirea răspunsurilor la întrebarea. 13.

„În �mpul liber cu cine obișnuiți să comunicați?” (%)
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Matricea interacțiunii migranților originari din Transnistria pe teritoriul 
țărilor străine afectează unul dintre elementele fundamentale ale iden�tății 
etnice a persoanei. În domeniul relațiilor de muncă în marea majoritate a 
cazurilor migranții care se află în Rusia folosesc limba rusă. Aceeași tendință, 
dar într-o mai mică măsură, este caracteris�că pentru Israel, unde migranții 
devin o parte a diasporei post-sovie�ce mari care a păstrat limba rusă ca limbă 
de comunicare interetnică. În Italia, Marea Britanie, Germania, Portugalia în 
domeniul relațiilor de muncă limba țării de migrație este dominantă. 

Par�cipanții la studiu au recunoscut că, fiind într-o țară străină, de multe 
ori interacționează cu grupuri apropiate de migranți: ruși, ucraineni, români. 
Pe de o parte, aceasta facilitează interacțiunea cu ei din punctul de vedere al 
cunoașterii limbii și din punctul de vedere al închirierii locuinței sau plasării 
neoficiale în câmpul muncii în absența documentelor necesare. Pe de altă 
parte, anume aceste grupuri de migranți au abuzat de poziția migranților 
economici în țară.

La Chișinău, în apropiere de gară era un birou în care deschideau viză. 
M-am adresat, am plă�t 1200 de dolari. În cele din urmă, eu și alte patru 
femei am fost trimise la Napoli. Uneia i s-a oferit un loc de muncă în câmp. 
Cealaltă a fost trimisă în Sicilia. Mie așa și nu mi s-a oferit un loc de muncă. 
Iar de la cei cărora li s-a oferit deja, se retrăgeau bani. O cunoscută m-a 
convins că trebuie să plecăm până când nu ne-au luat și banii noștri. Ne-am 
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dus la Roma. Nu cunoșteam pe nimeni. Unde să mergem, unde să ne 
ducem? Auzim vorbă moldovenească. Dar aceș�a erau români. Noi i-am 
întrebat unde am putea înnopta. Ei ne-au răspuns: „Avem o vilă pentru 
toată lumea!”. Ne-am dus la ei și acolo am dormit câteva nopți, până unul 
dintre aceș� români ne-a găsit un loc de muncă. (FG, Italia)

Când am început abia să lucrez în Germania, nu aveam pașaport 
românesc și lucram ilegal. Lucram la germani din Rusia. Ei preferă ca lucrul 
să fie făcut și repede, și la un preț mai mic. De exemplu, puneam țiglă. 
Depuneam eforturi. Lucram așa încât lucrul care era pentru o zi eu îl 
făceam în jumătate de zi. Ei au fost foarte bucuroși de așa un tempo, dar în 
loc de să mă mulțumească, mi-au spus că ar trebui să con�nui să fac ceva. 
La început nu te deranjează, căci îți dai seama că eș� aici să câș�gi bani și 
trebuie să lucrezi, dar cu �mpul așa situații sunt din ce în ce mai greu de 
depășit psihologic.(II, Germania)

După cum a recunoscut un expert, viața într-o comunitate închisă de 
conaționali și incapacitatea migrantului de a se integra în comunitatea locală, 
în unele cazuri, duce la marginalizarea și criminalizarea lui.

În Europa este un flux enorm de migranți. Ei vin din Africa, unde nu 
există reguli, unde femeia se consideră zero. Ei vin fără cultură. Sunt mulți 
și le este dificil să se adapteze. Dacă migrantul este unul din mulțime, el 
accepta regulile și se adaptează, dar când este în masă, ei nu se schimbă. 
Bărbați moldoveni care au sosit în Italia printre primii migranți nu lucrau, ci 
furau. Primii un an, doi, trei ani, apoi s-au adaptat.(IE, Italia) 
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În domeniile comunicării interpersonale (în cadrul gospodăriei și 
interacțiunii cu migranți în regiunea lor) pozițiile limbii străine în comunicarea 
zilnică a na�vilor din Transnistria sunt inferioare. Cu toate acestea, de atras 
atenția asupra faptului că în Israel, Marea Britanie și Germania pentru un 
anumit procent de par�cipanți la studiu comunicarea între ei are loc într-o 
limbă străină.
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Este interesant specificul interacțiunii na�vilor din Transnistria care au 
plecat în străinătate în cadrul programului de repatriere în Germania și Israel. 
În cadrul studiului au fost constatate cazuri de mimare socială a migranților, 
când în procesul de interacțiune migrantul încearcă să nu fie demascat ca nou-
venit și în mod deliberat se distanțează de comunitatea migranților economici 
din Transnistria, comparându-se cu ei. 

Sunt din cei care vin și spun că sunt germani și gata, și încearcă chiar să 
nu vorbească în limba rusă. (II, Germania)

Cu excepția soțului și a fiicei, nu am pe nimeni. Nu comunic cu nimeni 
aici. În momentul de față, nu am de gând să mă alătur comunității ruse. Nu 
avem nevoie, vrem să fim mai aproape de germani. (II, Germania)

În Hamburg, unde locuim, sunt puțini migranți. Din regiunea noastră 
sunt migranți de muncă. De regulă, bărbați care lucrează în construcții. 
Toată lumea încearcă să se agațe și să rămână aici. Deși nu înțeleg care ar fi 
sensul. Pentru noi este un sens, deoarece avem statutul corespunzător. Iar 
ei cu pașapoarte româneș�, nu ș�u la ce se așteaptă. Noi nu comunicăm cu 
asemenea persoane. Dacă facem cunoș�nță, bineînțeles nu-i respingem, 
dar avem propriul nostru mediu de comunicare. (II, Germania)

În ul�mii ani a crescut numărul de cetățeni ai Moldovei care vin în 
Israel  la  un  loc  de  muncă.  Am  comunicat  cu  echipe  de  constructori 
moldoveni în Tel Aviv. Ei sunt mulțumiți de situația lor: au salarii mari 
(comparabil  cu  cele  pe  care  eu  îl  primesc),  sunt  cazați.  Ei  nu  plătesc 
impozite, iar eu ca cetățean al Israelului plătesc o mulțime de taxe. (II, 
Israel)

Dacă i-am întâlnit, atunci doar în treacăt, iar relația noastră nu s-a 
transformat în prietenie. Chiar nu a fost posibil pentru că oamenii lucrau și 
eu trăiam o viață foarte diferită. Este o lume complet diferită, oamenii 
lucrează, nu au �mp, au griji, eu eram într-o perspec�vă cu totul diferită. 
Nu trebuia să lucrez.(IE, Marea Britanie)

Rezultatele studiului au arătat că un număr semnifica�v de migranți 
originari din Transnistria, aflându-se în străinătate, mențin legături strânse cu 
compatrioții lor. Cu toate acestea, în lunga perioadă de stabilire în străinătate, 
nu s-a format o infrastructură ins�tuțională a organizațiilor de diasporă din 
Transnistria pentru propriile lor necesități.
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DIN TRANSNISTRIA

Rezultatele studiului efectuat au arătat prezența unor interacțiuni între 
migranții din Transnistria stabiliți pe teritoriul diferitor țări, dis�ngându-se o 
formă de interacțiune interpersonală (familie, prieteni, colegi) și una 
conațională (vecini, compatrioți).

În etapa inițială a inves�gației, originarii din Transnistria prac�c nu  
u�lizau termenul de diasporă din Transnistria. Pe de o parte, acest lucru se 
datora dificultății de a defini „diaspora” în sine, care, conform canoanelor 
diasporei tradiționale evreieș�, armeneș� etc., ar trebui să corespundă unei 
mul�tudini de criterii: separarea de patria istorică și contribuirea la 
dezvoltarea acesteia, menținerea iden�tății naționale, etnice și religioase, 
rezistență la asimilare, prezența unor forme de organizare a comunității, 
realizarea protecției sociale a membrilor ei. Prin urmare, termenul în cauză 
este folosit cu precauție de către cercetători.

Diaspora este o categorie foarte complexă. În descrierea cercetărilor se 
folosesc categorii gen  rețea socială și organizare socială. Adică diaspora 
este o rețea socială ins�tuționalizată care, indiferent de mo�v, își atribuie o 
denumire, ocupă un anumit segment, o nișă în această ac�vitate, 
îndeplinește funcții diferite, are diverse obiec�ve, declarate sau nu.(IE, Rusia)

Pe de altă parte, neu�lizarea termenului este cauzată de lipsa unor 
organizații transnistrene în străinătate care s-ar iden�fica drept diaspore și, 
as�el, termenul nu a pătruns în discursul public.

La efectuarea focus-grupurilor și a interviurilor cu experți, precum și din 
analiza informațiilor plasate on-line, am reușit stabilirea a patru organizații de 
originari din Transnistria pe teritoriul Rusiei, care pot fi definite ca diaspore. 
Fondarea primei a avut loc cu sprijinul legiuitorului, cea de-a doua și cea de-a 
treia dintre organizații au fost ins�tuite sub patronajul Departamentului 
extern al Transnistriei, cea de-a patra a apărut pe baza iniția�vei civile:

1. Organizația obștească regională care facilitează crearea uniunii 
originarilor din Transnistria „Comunitatea transnistreană”. Președinte: O. 
Gucalenco. Atunci când s-a fondat această organizație, se discuta despre 
necesitatea de organizare la Moscova a unei comunități a Transnistriei formate 
din compatrioții plecați din diferite mo�ve în afara Transnistriei. Ca obiec�v al 
comunității au fost declarate asistența și sprijinirea originarilor din Transnistria 

29care  se  aflau  în  Rusia,  ajutorul  reciproc .  Liderul  organizației  este  un 

29 По инициативе законодательного органа Приднестровья  в Москве создана Придне-
стровская община // h�p://www.vspmr.org/news/photos/sobi�ya-i-meropriya�ya /2011-
god/po-initsia�ve-verhovnogo-soveta-pmr-v-moskve-sozdana-pridnestrovskaya-obschina/
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par�cipant ac�v la ac�vități la diferite niveluri de sprijinire a Transnistriei din 
30  31  32partea Rusiei . 

2. Organizația obștească „Centrul de cooperare Transnistria”, care 
îndeplinește funcțiile Reprezentanței oficiale a Transnistriei în capitala 
Federației Ruse. A fost înființată în 2006 ca o structură a Departamentului 
extern al Transnistriei. Către anul 2012, ac�vitățile acestei structuri au fost 
încheiate din mo�ve financiare. Potrivit materialelor plasate on-line, 
ac�vitatea acesteia, în principal, a avut ca scopuri: cooperarea între 
Transnistria, Moscova și autoritățile centrale din Rusia; studiul interacțiunii 
între cultura rusă care are o tradiție îndelungată și cultura locuitorilor de pe 
teritoriul Transnistriei; păstrarea și dezvoltarea culturii în Transnistria, 
integrarea acesteia în cultură rusă și mondială, familiarizarea altora cu 
realizările sale; facilitarea schimbului de informații între ins�tuțiile din 
Transnistria și ins�tuțiile din Rusia; asistență pentru locuitorii Transnistriei în 
stabilirea relațiilor socioculturale și de altă natură; menținerea contactelor 
directe cu autoritățile de la Moscova, interacțiunea cu alte organizații obșteș�; 
facilitarea creării condițiilor pentru o mai mare implicare a originarilor din 
Transnistria în viața social-poli�că, socioeconomică și culturală; asistență în 
organizarea pregă�rii emisiunilor de radio și de televiziune la diferite subiecte; 
realizarea ac�vităților educaționale la diverse subiecte; promovarea 
consolidării păcii, prieteniei și armoniei între popoare; realizarea sprijinului în 
realizarea programelor și ac�vităților la diferite subiecte; acordarea asistenței 

33largi în realizarea competențelor .
3. Comunitatea transnistreană-moldovenească. Președinte S. Cartavâi. 

Judecând după materialele evenimentelor efectuate, ac�vitățile organizației 
au ca scop în special formarea imaginii Transnistriei, realizarea ac�vităților, 
evenimentelor, conservarea patrimoniului cultural, istoric și ș�ințific comun al 

34Rusiei și Transnistriei .
Potrivit es�mărilor experților, fondarea și ac�vitățile acestor organizații 

urmăresc scopuri poli�ce și nu s-au concentrat pe necesitățile migranților 
transnistreni.

30 Совместное обсуждение будущего Приднестровья // h�ps://�ras.ru/evrazija/23878-
sovmestnoe-obsuzhdenie-buduschego-pridnestrovya.html
31 Молдова и Приднестровье: необходим компромисс // h�ps://novos�pmr.com/ru/ 
content/moldova-i-pridnestrove-neobhodim-kompromiss
32 РОО «Приднестровская община». Гражданско-патриотический форум «Отечество– 
единое мое!» // h�ps://mdn.ru/report/roo-pridnestrovskaya-obshhina-grazhdansko-
patrio�cheskij-forum-otechestvo-edinoe-moe
33 Официальное представительство Приднестровья в столице Российской Федерации г. 
Москва отмечает свое пятилетие // h�p://mfa-pmr.org/ru/nBL
34 «В Приднестровье живут люди не только с российским паспортом, но и с русским 
сердцем» – в Москве прошел круглый стол с участием деятелей культуры и науки // 
h�p://mfa-pmr.org/ru/nKg
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Am fost la oficierea diasporei. Apoi am par�cipat la mai multe 

evenimente: pe 9 mai la Regimentul etern, la parada cazacilor și la marșul 

împotriva Maidanului. (FG, Rusia)

În Rusia încă nu există o diasporă din Transnistria, fiindcă nici nu a fost 
trasată o as�el de sarcină. S-au creat unele uniuni și asociații, dar 
ac�vitățile lor au fost legate de campaniile electorale și alte proceduri 
poli�ce. În cazul în care s-ar stabili scopul de a proteja interesele diasporei, 
ar fi creat un birou în care ar ac�va juriș�, asistenți sociali, psihologi, 
funcționari de personal și care ar acorda ajutor tuturor originarilor din 
Transnistria. (IE, Rusia)

4. Centrul de sprijin juridic și social al transnistrenilor în Rusia, 
înregistrat pe teritoriul Rusiei în anul 2017. Lider: Boris Ciumac. Centrul a 
derivat din iniția�va personală a câtorva originari din Transnistria care se 
stabiliseră în Rusia. Preistoria centrului este legată de administrarea unei 
pagini pe rețeaua de socializare Facebook numită „Grupul de sprijin reciproc al 
transnistrenilor în Rusia”. Ac�vitățile Centrului sunt concentrate pe 
consultanța originarilor din Transnistria privind călătoriile în Rusia, în special 
controlul de fron�eră; ocuparea forței de muncă în Rusia; închirierea 
bunurilor imobiliare; rezolvarea problemelor juridice; rezolvarea problemelor 
legate de sănătate și medicină; petrecerea �mpului liber și organizarea 
agrementului.

În cadrul studiului nostru, am constatat că o ac�vitate intensă în 
ac�vități ale diasporei este manifestată de originarii din Transnistria care se 
află în străinătate ca migranți de studii. Doi dintre reprezentanții acestora, din 
Moscova (Rusia) și din Bologna (Italia), sunt lideri ai organizațiilor studențeș� 
orientate spre lucrul cu studenții străini.

Sunt conducătorul Asociației studenților străini ai Școlii Superioare de 
Economie. Aceasta include studenți din aproape toate țările care vin la noi, 
dar cei mai mulți studenți sunt din țările CSI. Majoritatea studenților sunt 
din Uzbekistan. Locul al doilea îl ocupăm noi.

Din experiența mea de student, ș�u că există o mulțime de probleme 
când te muți, când începi să înveți. Și probleme de adaptare, și șoc cultural.  
Împreună cu o studentă din Uzbekistan, pas cu pas, pe baza asociațiilor 
studențeș� din țările CSI, din Țările Bal�ce și a organizației care a lucrat cu 
studenții din alte țări, am început să construim o nouă organizație. 
Actualmente, sunt înscriși mai mult de 1100 de studenți. Noi îi ajutăm la 
rezolvarea problemelor administra�ve, iar dacă există probleme legate de 
procesul de studii – căutăm consultanți.
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Lunar, sunt organizate evenimente la care studenții veniți ne relatează 
modul în care trăiesc în Rusia, dificultățile mai serioase cu care s-au 
confruntat. Noi organizăm ac�vități legate de angajarea în câmpul de 
muncă. Am invitat un expert juridic pentru migrație, el ne-a relatat despre 
facilitățile pe care le au studenții în angajarea în câmpul de muncă în Rusia. 

Scopul principal al organizației este integrarea studenților străini în 
spațiul rusesc, adaptarea lor. Mai nou, intervenim ca intermediari în 
comunicarea interculturală națională pentru ca studenții să comunice 
între ei. Un fel de relații diploma�ce interculturale transnaționale. 

La 8 septembrie, de ziua fondării universității, în Parcul Gorki din 
Moscova,  am  organizat  o  paradă  a  naționalităților.  La  aceasta  au 
par�cipat mai mult de 300 de studenți care au mers la paradă în costume 
naționale, unii au cântat, au intonat imnuri. La Școala Superioară de 
Economie  își fac studiile în jur de 100 de studenți din Transnistria. Ei sunt 
cei care au reprezentat Transnistria la această paradă. Au fost îmbrăcați în 
costume naționale, au pregă�t unele lucruri naționale, feluri de mâncare și 
le-au purtat în mâini. (EE, Rusia)

Asociația „Gaudeamus”  din cadrul Universității din Bologna a fost 
fondată în anul 2012. Crearea organizațiilor ale diasporei are loc din 
diverse mo�ve. Pentru unii ele înseamnă păstrarea tradițiilor culturale, 
pentru alții reprezintă o asistență reciprocă privind angajarea în câmpul 
muncii, căutarea locuinței, adaptarea în străinătate. Asociația noastră are 
drept scop ajutorarea  studenților viitori și actuali fără referire la etnia sau 
țara lor de origine. De aceea Asociația are un public-țintă larg și primește 
solicitări din Republica Moldova, România, Rusia.

Ideea ins�tuirii Asociației a apărut din cauza unor numeroasele 
probleme cu care se confruntă studenții străini. Există multe oportunități 
aici: burse, premii, posibilitate de angajare. Toate informațiile sunt pe site-
ul universităților, dar acestea sunt, de obicei, într-o limbă străină, ceea ce 
nu le face întotdeauna disponibile pentru studenții noștri. De aceea 
misiunea Asociației este de a-i informa pe toți cei care doresc să facă studii 
în străinătate și de a-i asista în procesul de adaptare pe cei care sunt deja 
studenți și se confruntă cu diverse probleme.

De la începutul ac�vității Asociației a fost creat site-ul ei și un grup pe 
Facebook. Câțiva ani în urmă a fost editat un îndrumar pentru viitorii 
studenți, care descrie pașii de bază ce trebuie urmați în etapa de admitere 
la studii universitare (actele necesare, bugetul, posibilitatea de a obține o 
bursă). (EE, Italia)

La interviul formalizat doar 3% dintre respondenții care au emigrat în 
Rusia au indicat că sunt membri ai unei organizații transnistrene în această țară. 
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Din aceeași categorie a originarilor din Transnistria, 2% dintre respondenți au 
indicat că sunt membri ac�vi ai organizației ale diasporei din Transnistria, 1% a 
indicat par�cipare rară la ac�vitățile organizației ale diasporei. 11% au 
recunoscut că urmăresc evenimentele și ș�rile organizațiilor diasporei, dar nu 
au par�cipat ac�v la acestea. Mo�vele ac�vității scăzute ale diasporei, în 
funcție de țară, sunt diferite, dar în principal legate de lipsa de interes față de 
viața diasporei, lipsa organizațiilor diasporei din Transnistria, neînțelegerea 
importanței par�cipării la ac�vitățile lor.

Fig Distribuirea răspunsurilor la întrebarea. 17. 
„De ce nu par�cipați la ac�vitățile organizațiilor 
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Materialele focus grupurilor și ale interviurilor cu experți au arătat că 
mo�vele unei ac�vități scăzute ale diasporei sunt, de asemenea, legate de 
raritatea evenimentelor din diasporă care ar fi interesante pentru par�cipanți 
la studiu, lipsa de interes și de �mp pentru as�el de întâlniri.

Am fost la deschiderea „Comunității Transnistriei”. Dar recunosc că ei 
mă telefonează și mă invită, dar eu nu întotdeauna pot să iau parte. 
Intervin diferite impedimente, fie că nu sunt pe loc, fie că trebuie să plec. 
(FG, Rusia)

Nu am deloc contacte cu diaspora, nici sen�mente nostalgice. Nu 
urmăresc ș�rile. Mă ocup de creația personală și de studii.(FG, Rusia) 

Sunt în Portugalia din 2002. Lucrez ca medic-chirurg. Nu am nicio 

Rusia

Italia

Germania

Israel

Portugalia

Marea Britanie
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ac�vitate în diasporă.. Nu par�cip la ac�vități. Așa mi-i s�lul de viață. 
Munca nu-mi permite, deoarece sunt foarte ocupat. (FG, Portugalia)

În lipsa infrastructurii diasporei din Transnistria în străinătate analiza 
rezultatelor interviurilor a arătat că un procent mic al originarilor din 
Transnistria sunt incluși în viața diasporei a originarilor din Rusia, Moldova, 
Ucraina.

Cu reprezentanții diasporei moldoveneș� ne-am întâlnit la biserica 
ortodoxă. De la început doar am vorbit și apoi am început să venim la 
evenimentele lor.(FG, Portugalia)

 Biserica noastră moldovenească este înregistrată ca o societate 
cultural-religioasă. Desfășurăm o mulțime de sărbători mari. La noi vin nu 
numai moldovenii, ci și rușii și ucrainenii. În fiecare an organizăm 
sărbătorile tuturor țărilor la care reprezentăm Moldova. De asemenea, 
ridicăm problema protecției sociale a migranților, modului în care suntem 
tratați. (IE, Italia)

Eu, de exemplu, par�cip la aproape toate ac�vitățile culturale și 
sociopoli�ce ale diasporei moldoveneș�. Noi nu împărțim diaspora în 
moldovenească și cea din Transnistria, nu vedem mare diferență. Ne 
întâlnim la aceste evenimente cu toții, cum a fost Moldova unită. Ne-am unit 
aici. La baș�nă se simt mai intens aceste diferențe. În străinătate ne-am unit. 
Aici suntem frați și surori, suntem oameni de pe același pământ.  (FG, Italia)

Noi personal nu avem cunoscuți din Transnistria pentru a ne uni. 
Suntem ruși și avem cetățenie rusă, dar nu facem parte din comunitatea 
rusă, probabil pentru că sunt puține aici. Singurul lucru este că suntem 
implicați în sărbătorile bisericeș� ortodoxe, în ac�vitățile pentru copii 
pentru a arăta copiilor tradițiile noastre, pentru că aici totul este complet 
diferit. Sunt o mulțime de moldoveni cunoscuți, dar nu par�cipăm la 
viața lor din diasporă pentru că nu cunoaștem limba moldovenească. (IE, 
Italia)

Interviurile cu experți și materialele focus-grupurilor oferă o înțelegere 
de subdezvoltare a organizațiilor diasporei din Transnistria în străinătate.

În primul rând, din mo�ve legate de tratamentul ambiguu al comunității 
transnistrene: etnice, regionale sau naționale.

Asociațiile diasporei sunt create, în principal, pe bază națională. 
Astăzi, există teorii referitoare la o „naționalitate transnistreană”, dar mie 
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mi se pare acesta fiind mai degrabă o percepție colec�vă, pentru că 
oamenii și-au trăit majoritatea vieții lor într-un stat nerecunoscut. Și ei s-au 
mutat deja, și numai pe baza acestui fapt se poate crea o as�el de 
reprezentanță a transnistrenilor. Și de ce nu există dorința de a crea 
asociații ale diasporei? Oamenii nu au nevoie de ele pur și simplu.(IE, Rusia)

Faptul că originarii din Transnistria nu formează în străinătate 
diaspora se explică prin statutul nerecunoscut al Transnistriei. Aceasta este 
o problemă a iden�tății. Transnistria a fost întotdeauna o parte dintr-o  
țară mare, de aceea nu există o iden�tate transnistreană.(EE, Portugalia)

În al doilea rând, din cauza integrării și asimilării cu populația locală, mai 
ales, în cazul migranților transnistreni care s-au stabilit în Rusia. 

Cei care au venit din Transnistria se atribuie deja la Rusia, la ruși. Aici 
mi se pare că sunt niște diaspore de tadjici, uzbeci, chinezi. Acestea sunt 
diaspore, iar noi, transnistrenii, suntem slavi, suntem aici acasă.(IE, Rusia)

S-a întâmplat așa că sunt o mulțime de oameni de-ai noștri în 
străinătate, dar diaspora din Transnistria nu s-a format. Mo�vul pe care îl 
văd este că transnistrenii prac�c nu diferă de ruși. Eu personal nu mă 
deosebesc foarte mult de cei din Sankt-Petersburg. Nici după caracter, nici 
după culoarea pielii. Eu trăiesc la fel ca ei. Poate am un pic de accent pe 
care nu-l observ și nu-mi place mâncarea lor, dar este un fleac. Cei care vin 
în Rusia din Asia Centrală sau de-ai noștri care pleacă în SUA, ei au o 
mulțime de diferențe față de populația locală și au nevoie de diasporă. 
Colega mea de clasă trăiește în America. Ei organizează petreceri cu ceai, 
evenimente gen „Matrioska”. Pentru ei este un fel de autoexprimare, 
sprijin.(IE, Rusia)

Transnistrenii nu sunt uniți în diasporă pentru că noi toți suntem din 
spațiul post-sovie�c, suntem de înțeles unul pentru altul, vorbim aceeași 
limbă, mentalitatea e aceeași.(IE, Rusia)

Diaspora este în mare parte asociată cu etnia. Nu ș�u cu adevărat cum 
poți forma diaspora din Transnistria. Societăți de caucazieni – este clar, iar 
organizațiile obșteș� de oameni care au venit din Tiraspol, care dețin cu 
toții pașapoarte ruseș�, îmi imaginez cu greu. Desigur, se pot forma 
grupuri de interese, pot să se adune oamenii și să-și amintească gustul 
berii „Cetatea veche“ și să sărbătorească ziua Transnistriei, dar nu văd 
ceva mai semnifica�v. Cu excepția faptului că ar fi o modalitate de a 
petrece �mpul împreună. Nu văd sensul de a organiza as�el de organizații, 
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pur și simplu pentru că nu există niciun scop. Să-mi văd colegul de clasă eu 
pot și așa.(IE, Rusia)

În cadrul studiului au fost relevate opinii contradictorii cu privire la 
necesitatea  de  a  sprijini  ins�tuționalizarea  organizațiilor  diasporei  din 
Transnistria în străinătate. 

În țările occidentale, argumentul oponenților dezvoltării structurilor 
diasporei  din  Transnistria  se  bazează  pe  funcționarea  diasporelor 
moldoveneș�, în care pot fi integrați și originarii din Transnistria.

De fapt, eu nu ș�u dacă sunt necesare organizațiile diasporei din 
Transnistria. Numărul migranților din Transnistria în Padova nu este mare, 
iar în cazul în care apar probleme, acestea sunt mai ușor de rezolvat prin 
Moldova. (FG, Italia)

La Paris, Londra au fost cazuri când am văzut că oamenii se prezentau 
ca diasporă regională, de exemplu, „moldovenii din Costeș�”. Noi, na�vii 
din Transnistria, n-am auzit de o as�el de iden�tate. Și sincer eu nu văd 
rostul de a crea o asociație de migranți din Transnistria. În Marea Britanie 
noi, moldovenii, suntem atât de puțin și nu este oportun a ne mai separa 
încă într-un fel. (IE, Marea Britanie)

În același �mp, în cadrul focus-grupurilor au fost par�cipanții care au 
insistat asupra necesității de a separa migranții transnistreni într-un grup de 
clienți de asistență ai diasporei, deoarece au probleme specifice, în principal 
legate  de  recunoașterea  documentelor  emise  de  către  structurile 
transnistrene oficiale.

Cred că e nevoie de mai multe consultații juridice pentru transnistreni. 
Pentru  că  eu  personal  m-am  confruntat  cu  probleme  legate  de 
recunoașterea actelor transnistrene. A fost foarte greu și a solicitat mult 
�mp colectarea documentelor. A fost deosebit de dificil cu documentele 
fiicei, pentru că ea s-a născut într-o țară nerecunoscută și a trebuit să-și 
legalizeze toate documentele mai întâi în Moldova și apoi în Italia. Diploma 
mea de licență obținută în cadrul Universității din Transnistria încă nu este 
recunoscută. (FG, Italia)

Ins�tuționalizarea organizațiilor diasporei necesită mai multe condiții: 
nevoi sociale, scopuri și obiec�ve, lideri și grupuri de iniția�vă.

Interviul migranților a arătat că organizațiile diasporei ale originarilor 
din Transnistria în străinătate sunt solicitate în ceea ce privește îndeplinirea 
diferitor funcții:
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1. susținerea educației transnistrene a copiilor (limbă, istorie, literatură 
etc.); 

2. susținerea originarilor din Transnistria pentru a organiza viața lor în 
străinătate;

3. sprijinirea iniția�velor de schimb de cunoș�nțe, tehnologii, inovații etc.;
4. informarea originarilor din Transnistria cu privire la situația din 

Transnistria;
5. susținerea legăturilor originarilor din Transnistria cu Transnistria; 
6. desfășurarea ac�vităților educaționale la baș�nă;
7. ajutor în par�ciparea la dezvoltarea Transnistriei;
8. desfășurarea ac�vităților de caritate pentru grupurile populației 

social vulnerabile
9. facilitarea formării imaginii Transnistriei prin evenimente culturale: 

expoziții (locale / internaționale);
10. susținerea    reprezentanților    cu    autoritate    ai    diasporei 

(reprezentanților culturii și artei, medicilor, profesorilor, inginerilor, voluntarilor, 
etc.)

11. promovarea respectării drepturilor reprezentanților diasporei;
12. asigurarea integrării sociale și culturale a noilor emigranți;
13. stabilirea relațiilor de cooperare cu asociații similare / grupuri de 

iniția�vă / comunități cu obiec�ve similare din alte țări;
14. promovarea consolidării comunităților.
Analiza rezultatelor interviului, în funcție de țara de migrație, a arătat 

diferențe în necesitățile migranților. A se vedea în acest sens Anexele 5–10.
Potrivit par�cipanților la studiu, necesitatea ins�tuționalizării diasporei 

din Transnistria corespunde unei game largi de nevoi:

- Informarea noilor migranți cu privire la par�cularitățile procesului de 
migrare.

Curând plec acasă. Iar la �neri le-aș dori ca diaspora să-i informeze. Ca 
toate lucrurile necesare să fie scrise în presa noastră transnistreană. 
Despre amplasarea căminelor, despre u�lizarea metroului, despre orice 
probleme sociale care i-au ajutat pe alții să se adapteze mai repede la 
Moscova. Atunci nu va trebui să meargă prin Moscova și să caute ceva. 
(FG, Rusia)

- Însoțirea juridică a migrantului la perfectarea documentelor.

Organizația diasporei a originarilor din Transnistria ar putea îndeplini 
în mod centralizat o varietate de funcții. Ajutor la perfectarea actelor, 
mutare, asistență medicală. (IE, Rusia)
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Eu văd ac�vitatea diasporei în ajutorarea perfectării actelor. De 
exemplu, să fie un acord ca transnistrenii să poată obține cetățenia rusă. 
(FG, Rusia)

Informare, adaptare, angajare în câmpul muncii. Este ceea de ce avem 
nevoie. Este rău că, atunci când avem probleme, încercăm să le rezolvăm la 
nivel co�dian. Apelăm la diasporă rareori, de aceea aici suntem de vină noi 
singuri. Am văzut ce se întâmplă în DSFM (Direcția Serviciului Federal de 
Migrație). Pentru tadjici sunt juriș�. Pe când pe transnistreni nimeni nu-i 
informează. Stăm acolo ca pustnicii.  (FG, Rusia)

- Asistență în plasarea pe piața muncii.

Ca să acorde ajutor în oferirea locurilor de muncă. Angajare oficială în 
câmpul muncii. (FG, Rusia)

- Asistență în demararea unei afaceri.

În Rusia există necesitatea organizării diasporei din Transnistria. În 
ciuda acestei situații, în cea mai mare parte favorabile a transnistrenilor în 
Rusia, în comparație cu cea a altor migranți, totuși originarii din 
Transnistria se confruntă cu diferite probleme legate de sistemul 
educațional, căutarea serviciului, pornirea unei afaceri. (IE, Rusia)

- Asistență în rezolvarea problemelor legate de asigurarea socială pe 
teritoriul țării de migrație. Plasarea copiilor în grădinițe și școli, asistență 
medicală, sprijin pentru grupurile social-vulnerabile ale populației, organizarea 
funeraliilor.

Avem propunerea de a deschide un fel de centru medical, pentru ca 
cetățenii noștri să se ducă acolo. Și nu gra�s, ci la prețuri rezonabile. (FG, 
Rusia)

Organizația este necesară pentru a soluționa pe loc toate problemele. 
Pentru școală, grădiniță sunt cozi foarte lungi. Dacă nu plăteș� mită, cu 
siguranță, nu ți se acceptă copiii. (FG, Rusia)

Copiii care vin aici au nevoie de ajutor în legătură cu studiile. (FG, 
Italia)

O cunoș�nță de-a mea a decedat în Italia. Rudele au apelat la o 
agenție funerară, dar acolo este foarte scump. Ei s-au adresat la 
Consulatul Republicii Moldova. Pentru diasporă sunt fonduri și au fost 
ajutați cu înmormântarea la un cimi�r.(FG, Italia)
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- Păstrarea iden�tății. Păstrarea tradițiilor culturale și religioase. 

Este necesară consolidarea diasporei din Transnistria. Familia noastră 
con�nuă să respecte sărbătorile transnistrene, dar ar fi mai bine dacă 
întreaga diasporă ar sărbători organizat, așa cum fac, de exemplu, 
ucrainenii, tadjicii, uzbecii, iranienii și alții. (IE, Rusia)

Diasporele naționale nu există fără de rost. Pentru copiii migranților 
ele trebuie să îndeplinească funcția de familiarizare cu cultura, tradițiile și 
caracteris�cile naționale ale țării din care a plecat familia. (IE, Transnistria)

Pentru na�vii din Transnistria care trăiesc în afara lumii ortodoxe este 
deosebit de relevantă problema păstrării iden�tății religioase ortodoxe. 
Par�cipanții la focus-grupuri și experții au remarcat problemele asociate cu 
vizitarea bisericilor ortodoxe și, ca o consecință, în unele cazuri, implicarea 
treptată în tradiția altor biserici creș�ne.

Am venit în Anglia fiind profund ortodoxă. Soțul meu, de asemenea, s-
a conver�t la ortodoxie și ne-am căsătorit la o catedrală. Când locuiam în 
Taunton, vizitam o biserică ortodoxă. Acum stăm într-un alt oraș și cea mai 
apropiată biserică ortodoxă se află la Londra și este foarte departe de noi. 
Mă duc la biserică doar atunci când plec la Tiraspol sau când îl vizitez pe fiul 
meu la Moscova și mă duc la biserica unde se află Matrona.(ЭЭ, Marea 
Britanie)

La catolici și ortodocși există o diferență în calendarul sărbătorilor 
religioase. Pe ale noastre nu le putem sărbători, pentru că suntem la 
serviciu. Aici, în Italia, nu se va da o zi liberă pentru o sărbătoare 
proprie.(FG, Italia)

Când simt în suflet o durere, mă duc și la biserica catolică, stau și mă 
rog. Nu văd mari diferențe între bisericile noastre.(FG, Italia)

- Formarea imaginii Transnistriei.

Dacă ar exista cel puțin un imbold și o oarecare organizare a diasporei, 
ar fi posibil de informat locuitorii din Sankt-Petersburg despre ceea ce 
reprezintă Transnistria. Pentru că nimeni nu ș�e ce este, unde este. Dacă 
diaspora va organiza un eveniment, va arăta că noi suntem transnistreni și 
totul e super la noi. (FG, Rusia)

Diaspora ar trebui să unească oamenii pentru ajutorare. În �mpul 
studiilor de doctorat aveam o colegă de cameră care se ducea la întâlnirile 
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diasporei tătare. Deci ea nu se simțea singură. Ei celebrau acolo sărbători 
religioase și laice. A fost un sprijin important pentru ea. (IE, Rusia)

Focus-grupurile și interviurile au arătat necesitatea creării diasporelor 
din Transnistria de diferite �puri.

Sunt pentru înființarea unei organizații asemenea sindicatului. De 
creat un sindicat al transnistrenilor anume în Rusia. (FG, Rusia)

Baza vieții diasporale în opinia mai multor par�cipanți la studiu ar trebui 
să fie Biserica.

Par�cip la ac�vitățile organizațiilor cultural-religioase moldoveneș�. 
Numai cu ajutorul bisericii este posibil să uneș� oamenii de aceeași 
naționalitate. Nu există o altă putere de a uni oamenii, mai mult decât așa 
cum face Biserica. Organizațiile social-poli�ce sunt de scurtă durată. (IE, 
Italia)

Biserica este un loc unde oamenii se întâlnesc și este o ocazie de a te 
simți printre prieteni. (FG, Italia)

Eficient este sprijinul originarilor din Transnistria în străinătate prin 
intermediul internetului.

Ideea cu administrarea paginii pe Facebook a venit de la sine. Ș�u că 
mulți oameni din Transnistria se confruntă în Rusia cu diverse probleme și 
cunosc modalități de a le rezolva. Împreună cu cunoscuții din diferite 
domenii – jurnalism, drept, medicină, ne-am unit eforturile și rezolvăm 
problemele compatrioților. Pagina este foarte populară. În prima lună s-au 
abonat la ea 1263 de u�lizatori. În viitor ne propunem să dezvoltăm pagini 
similare pe rețelele de socializare „Odnoklassniki“ și „Vkontakte“ și apoi să 
creăm un site separat. În etapa inițială, problema funcționării acestei 
pagini este asociată cu încrederea u�lizatorilor. În prezent, acesta este 
primul și singurul proiect care se adresează migranților din Transnistria. 
U�lizatorii ne tratează cu suspiciune, se tem de obiec�vele grupului de 
iniția�vă. Se tem de fraudă și folosirea lor în scopuri poli�ce. (IE, Rusia)

În cadrul studiului, mai mulți experți și-au împărtășit experiența 
iniția�velor de înființare a organizațiilor diasporei ale originarilor din 
Transnistria în străinătate și problemele care au apărut.

În primul rând, s-a remarcat o ambiguitate cu referire la felul în care este 
înțeleasă conducerea organizațiilor diasporei și obiec�vele urmărite.
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Personal, de mai multe ori am pus problema reuniunilor și organizării 
diasporei, dar nu am găsit un răspuns adecvat între conaționali. O 
ac�vitate ca a mea poate fi interpretată drept încercare de realizare a 
obiec�velor poli�ce, în ciuda faptului că nu mai am obiec�ve poli�ce 
asociate cu Transnistria. Eu nici măcar nu am posibilitate să plec acasă. (IE, 
Rusia)

Dacă vorbim despre migranții care locuiesc demult în Rusia și care pot 
beneficia de resursele lor etnice ca să-și ghideze compatrioții nou-veniți, ei, 
chiar dacă pre�nd la așa un rol,  mă întreb în ce măsura i-ar corespunde? Ei 
au interese diferite. Și, în plus, după cum arată studiul asupra migranților 
din Asia Centrală, migranții preferă să comunice mai puțin cu organizații 
formale, căutând informații prin intermediul relațiilor informale și având 
mai multă încredere în cuvântul ros�t. Un alt lucru este dacă vorbim de un 
număr mare de migranți și dacă ei există de o perioadă îndelungată, atunci 
apare treptat o infrastructură care deservește această rețea. Ziare, 
cafenele, discoteci. Această infrastructură funcționează anume pentru ei. 
Acolo se pot răspândi informații. (IE, Rusia)

În al doilea rând, s-a constatat caracterul sistema�c și regulat al 
ac�vității diasporei.

În mintea mea, eu văd oameni cărora le-ai putea telefona și spune 
„vino în diasporă“, dar ei se vor uita la �ne ca la un nebun. Cred că această 
întâlnire nu trebuie să fie prima și ul�ma. Trebuie să cointeresăm oamenii 
și să le explicăm că este ceva viabil. (IE, Rusia)

Un  exemplu  pentru  Transnistria  l-ar  putea  cons�tui  diasporele 
caucaziene, din Asia Centrală, care funcționează foarte eficient. Ele sunt 
organizate, au lideri, structuri clare, ac�vități. Sunt familiarizat cu 
experiența diasporei uzbece. La Moscova ei sunt organizați în Congresul 
uzbecilor și originarilor din Uzbekistan în Rusia. Săptămânal, în zilele de 
sâmbătă, ei desfășoară teleconferințe cu 52 de regiuni din Rusia. Nu 
fiecare minister procedează as�el. Ei celebrează sărbători culturale, 
efectuează schimburi culturale (de dans, muzică). Au ac�vități constante 
cu �neri, veterani, persoane cu dizabilități. (IE, Rusia)

Organizațiile migranților rezolvă probleme diferite. Prac�c, desfășoară 
o ac�vitate de protecție a drepturilor, de informare, ajutor în legalizare, 
organizarea orelor de limbi străine, menținerea iden�tății și solidarității 
locale, acordă ajutor pentru oamenii aflați în situații din viață dificile (boală, 
deces, plecare acasă), asistență medicală, își asumă funcția de intermediar, 
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rezolva conflicte… În aceste organizații pot lucra și juriș�, și medici, oricine. 
De regulă, ei sunt reprezentanți ai comunității lor. Iden�tatea etnică în acest 
caz cons�tuie o resursă de încredere față de aceș� specialiș�. Serviciile 
furnizate sunt atât plă�te, cât și gratuite. (IE, Rusia)

În al treilea rând, s-a indicat nevoia de sprijin financiar pentru as�el de 
proiecte.

Un �mp, am nutrit ideea să-mi fondez propria organizație de 
transnistreni, dar crearea ei necesită resurse. Este nevoie mai degrabă de 
acțiuni reale decât de o pseudoorganizație. Cu altruismul poți trăi în 
Transnistria, dar nu și la Moscova.(IE, Rusia)

Ca surse de finanțare pentru organizațiile diasporei s-a remarcat rolul 
antreprenorilor din rândul migranților și rolul structurilor oficiale atât de 
origine, cât și de recepție.

Statul este interesat de crearea organizațiilor etnice. În Rusia se dorește 
un feedback de la migranți, se vrea influențarea migranților. Autorităților li se 
pare că cel mai bun intermediar ar fi o rețea ins�tuționalizată. O organizație 
care ar avea un conducător chemat să lucreze cu oamenii lor. Asemenea 
organizații efectuează o funcție de intermediere între stat și migranți. În Sankt-
Petersburg majoritatea organizațiilor ocupă anume această nișă. Grupuri de 
ajutor de sine stătător care s-ar organiza, nu am văzut. Am văzut totuși un 
sindicat al migranților care a fost organizat de ac�viș� tadjici, dar ac�vitatea lor 
nu a durat mult. Există organizații pentru drepturile omului, care se ocupă de 
migranți, dar acestea sunt locale și nu sunt etnicizate. (IE, Rusia)

În al patrulea rând, s-a remarcat necesitatea ins�tuționalizării oficiale a 
organizațiilor diasporei ale originarilor din Transnistria cu implicarea unui 
număr mare de par�cipanți și resurse materiale.

Pentru înființarea oficială a organizației diasporei a originarilor din 
Transnistria în Rusia, este nevoie de un proiect. Acesta ar trebui să înceapă 
cu stabilirea scopului, formarea comitetului de organizare, a grupului de 
iniția�vă. Este necesar să se organizeze o adunare cons�tuantă, să se 
adopte denumirea, statutul, programul, să se aleagă organele de 
conducere. Trebuie să apară un lider, care îi va uni pe toți. Trebuie să fie 
găsit un patron care să-i ajute cu resurse. Trebuie să existe o înțelegere din 
partea autorităților transnistrene cu privire la necesitatea de a lucra cu 
diaspora. Dacă în acest sens nu va fi nicio ac�vitate, transnistrenii își vor 
pierde iden�tatea și se vor asimila în Rusia. Este necesar să se efectueze 
lucrări coordonate cu mass-media, cu alte diaspore, cu autoritățile. Pentru 
ca și debutul, și ac�vitatea să fie la un nivel rezonabil. Am făcut mai multe 
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încercări în această direcție. M-am întâlnit și am vorbit cu conaționalii. 
Inclusiv cu cei care ocupau funcții mari în Transnistria înainte de migrare. 
Dar deocamdată un răspuns nu am obținut. (IE, Rusia)

Ș�u cum se lucrează în Tatarstan. Diaspora lor conectează și poli�ca, și 
afacerile pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. Nu-i nimeni nemonitorizat. 
(IE, Rusia)

Diaspora nu trebuie să fie doar o grămadă de oameni. Acest lucru 
trebuie să fie interesant. Trebuie să existe un loc unde oamenii ar putea 
veni. La Moscova, de exemplu, există doar un singur restaurant 
moldovenesc, dar acesta este pe lângă Ambasada Republicii Moldova și nu 
se obișnuiește ca transnistrenii să se ducă acolo. (IE, Rusia)

În concluzie, studiul a arătat că originarii din Transnistria conș�en�zează 
necesitatea existenței unor organizații diasporei în străinătate, există lideri și 
iniția�ve de ins�tuționalizare a vieții diasporei, dar, în absența unui sistema�c 
sprijin de ordin organizatoric, informațional și, în special, material, ac�vitățile 
organizațiilor diasporei implică un număr mic al originarilor din Transnistria.

CAPITOLUL 7. CARACTERISTICILE DIASPOREI DIN TRANSNISTRIA



112

Capitolul 8.
MIGRAȚIA DE REVENIRE ÎN TRANSNISTRIA
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Rezultatele studiului demonstrează că originarii din Transnistria aflați în 
străinătate păstrează, în cea mai mare parte, contactul cu apropiații și rudele 
care au rămas în Transnistria. Din Fig. 18 apare clar că pierderea conexiunilor 
cu Transnistria este �pică, în special, pentru originarii din Transnistria care s-au 
stabilit în Israel și Portugalia.

Fig. 18. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea
„Cât de des comunicați cu membrii familiei / 

prietenii din Transnistria?” (%)

Principalele mijloace de comunicare cu cei dragi și apropiați din 
Transnistria sunt internetul și telefonia.

Situația  financiară  a  familiei  mele  poate  fi  cu  greu  numită 
sa�sfăcătoare. Bani nu sunt suficienți, avem datorii. În Transnistria trăiesc 
părinții mei, sora, nepoții. Din mo�ve financiare, eu rareori merg acasă și 
nu am posibilitate să le ofer asistență financiară. Cu toate acestea, nu pierd 
contactul cu cei dragi – comunic cu ei prin intermediul internetului. (II, 
Israel)
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Fig. 19. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea
„În ce mod, de regulă, comunicați cu membrii familiei / 

prietenii din Transnistria?” (%)

Studiul a arătat ca un număr semnifica�v de originari din Transnistria, 
chiar și după o ședere prelungită în străinătate, rămân în câmpul informațional 
al Transnistriei – urmăresc ș�rile, iau parte la discuții pe tema problemelor de 
care sunt îngrijorați oamenii. 

Par�cip în mod ac�v la discuții pe internet pe tema viitorului 
Transnistriei: poli�ca externă și internă. Vreau să ajut transnistrenii să 
scape de jugul lui Șevciuc și, eventual, să revin în Transnistria. Planurile 
includ venirea la alegerile șefului Transnistriei. Dintre cei care fac parte din 
mediul meu la Moscova intenționează să nu rateze acest eveniment 
aproxima�v 7–8%, iar restul ar vota la Moscova, dar pentru transnistrenii 
care trăiesc în străinătate dreptul de vot nu este prevăzut. (IE, Rusia)

Cu mama mea vorbim mult despre ceea ce se întâmplă acum în 
Transnistria. Ea se plânge uneori că ra�urile sunt goale la Șerif, că este o 
blocadă din partea Ucrainei, că nu sunt locuri de muncă. Tata și mama 
lucrează la vechiul loc de muncă, dar salariul nu mai este același. (II, 
Germania)
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Fig. 20. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea
„Urmăriți situația poli�că, economică și socială din Transnistria? 

Dacă da, ce mijloace folosiți în acest scop?” (%)
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Posibilitățile de vizitare a Transnistriei depind de mulți factori: dorința 
de revenire, prezența rudelor și prietenilor, posibilități economice de 
călătorie, problemele eventuale pe teritoriul Transnistriei.

 Dacă s-ar opri persecuția poli�că, atunci aș avea mo�ve să-mi vizitez 
patria. Am acolo mormântul tatălui, școala unde am învățat, universitatea, 
rămășițele de tranșee în care am stat. (IE, Rusia) 

De fiecare dată când reveneam în Transnistria eram ținut câte trei ore 
la biroul vamal. Din cauza că aveam un autoturism cu numere germane, 
trebuia să completez niște acte, care, în opinia mea, nu sunt necesare. 
Intram pentru două-trei  zile și trebuia să plătesc taxa de intrare pentru 30 
de zile. Nu există alte tarife pentru cinci sau 10 zile. În primul rând, este 
scump – 30 de euro. În al doilea rând, este o poveste lungă. Te lasă acolo să 
aștepți, atunci când mașinile cu numere transnistrene sunt lăsate să 
treacă. De aceea în ul�mii ani, pentru a merge acasă, obișnuiam să iau 
autoturismul socrului de la Nisporeni. Acela e cu numere moldoveneș�. (II, 
Germania)

Nu am fost în Moldova de 26 de ani, acum, în decembrie, prima dată 
am fost în Odessa și am trecut prin Bender. Mă chinuia nostalgia. Copiii mei 
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s-au născut în Israel și am hotărât că, decât să merg să vad Chișinău, mai 
bine plec la Paris, Londra, Amsterdam, America. Am călătorit în mai multe 
țări. Biletele spre Chișinău sunt de două ori mai scumpe decât bilete spre 
Paris. Și decât să fac cadou de 700 de dolari pentru bilet, mai bine cu 300 de 
dolari zbor la Paris. Și în Austria pentru schi voi merge chiar cu cheltuieli mai 
puține, iar în Bulgaria m-am dus în general cu 60 de dolari. Acum am fost la 
Odessa. Un prieten apropiat și-a deschis un restaurant și am fost la 100 km 
de baș�nă, cum să trec pe alături? Tata este îngropat acolo. (IE, Israel)

Fig. 21. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea
„Cât de des vizitați Transnistria?” (%)
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Mo�vele vizitei în Transnistria sunt, în principal, legate de familie și de 
cei dragi.

Încerc să vin la Dubăsari o dată pe an. Mențin legătura cu colegii, 
prietenii mei. Ei sunt în permanentă așteptare până sosesc. Atunci îi adun 
pe toți și fac o mare sărbătoare. Simt bucuria de comunicare cu prietenii 
mei, cu natura mea, bucuria că am venit și că stau în curtea mea. Am venit 
la mine acasă. Asta spune totul. (II, Germania)

În patru ani de viață în Israel, am fost în Transnistria numai de cinci ori 
și emoțiile mele în legătură cu aceasta sunt exclusiv asociate cu faptul că 
acolo este casa mea natală. Sunt evreică și nu simt că aparțin Transnistriei. 
Nu am sen�mente pentru ea, în ciuda faptului că mi-i milă de oameni, mai 
ales de pensionari. Două-trei zile la Tiraspol sunt suficiente pentru a mă 
simți deprimată și să încep a plânge. (II, Israel)
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Fig Distribuirea răspunsurilor la întrebarea. 22. 
„Ați vizitat Transnistria de când vă aflați în țara de des�nație? 

Dacă da, care sunt principalele cauze ale vizitei dvs. în Transnistria?” (%)
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În societatea actuală, tot mai multe țări realizează poli�ci de încurajare a 
migrației de revenire. Se pun în aplicare numeroase programe de întoarcere a 
populației pe teritoriul lor original, cu scopul de:

35- Consolidare a statalității (Israel );
36 37

- Soluționare a problemelor demografice (Rusia , Canada );
38 39- S�mulare a dezvoltării economice (Mexic , Filipine ).

Aceste obiec�ve sunt relevante și pentru Transnistria.
În cazul nostru, în domeniul public sunt disponibile sta�s�ci ale mișcării 

35 Закон о возвращении 5710 (1950) (Израиль) // Кнессет. Режим доступа: 
h�p://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/return.htm 
36 Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 г. Москва «О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом» // Российская газета, 28 июня 2006 г. Режим 
доступа: h�ps://rg.ru/2006/06/28/ukaz-pereselenie.html
37 Владимирова, М. А. Законодательные основы иммиграционной политики Канады // 
США. Канада: Экономика, политика, культура: Ежемесячный научный и общественно-
политический журнал. 2002 . № 9, с. 109-121 
38 T. Lothar Weiss and P.A. López Chaltelt Mexico: Public Policies Benefi�ng Migrants // 
Organización Internacional para las Migraciones Misión México, 2011. Режим доступа: 
h�p://publica�ons.iom.int/system/files/pdf/oim_pp_en.pdf
39 Регент Т.М., Королёва А.В. Международная миграция как источник стратегии экономи-
ческого роста Филиппин // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и 
общество. 2014. № 2, с. 166-171.
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40 О демографической ситуации в Приднестровья // Служба статистики Приднестровья . 
Режим доступа: h�p://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-sta�s�ki/informacziya/o-
demograficheskoj-situaczii-v-pmr.html

40migraționiste a populației (migrația externă) pentru anii 2012–2014 . Din 
acestea rezultă că diminuarea populației din cauza migrației este caracteris�că 
pentru toate orașele și regiunile; atât pentru bărbați, cât și femei, mai ales în 
vârstă aptă de muncă, iar principalele țări de emigrație sunt Rusia, Ucraina, 
Germania, SUA, Israel etc. 

Rezultatele studiului efectuat atestă că migranții au un anumit potențial 
de  revenire  în  Transnistria,  care,  după  cum  urmează  din  Fig. 23,  are 
caracteris�cile sale. În cadrul interviului și-au exprimat dorința de a reveni:

- jumătate din respondenții care au migrat în Italia; 
- mai puțin de o treime din respondenții care au migrat în Rusia și 

Germania;
- mai puțin de un sfert din respondenții care au migrat în Portugalia și 

Marea Britanie;
- mai puțin de o cincime din respondenții care au migrat în Israel.
Revenirea în Transnistria în majoritatea cazurilor se consideră de către 

respondenți ca o perspec�vă pe termen lung – 10 ani și mai mult.
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Cei care nu revin au tendința de a implica în migrare și mediul apropiat.

Aș dori să îi iau pe toți, am o mulțime de rude, aș fi făcut-o cu mare 
plăcere, dar chiar și după mulți ani, nu am niciun drept. Așa e legea aici. 
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Singura posibilitate este o lege că, dacă unul dintre părinți a decedat, iar 
celălalt părinte a rămas, numai în acest caz îl pot lua aici, cu condiția că îl 
voi asigura cu de toate. Cu această condiție poți lua unul dintre părinți.(II, 
Germania)

Nu iau în considerare posibilitatea revenirii în Transnistria. Dimpotrivă, 
îmi propun, cu �mpul, atunci când voi sta pe picioarele mele, să asigur 
mutarea în Israel pentru mama și sora mea. (II, Israel)

Potrivit rezultatelor interviului formalizat, complexul de factori poli�co-
juridici (statutul Transnistriei, patrio�smul, poziția juridică în străinătate, 
protecția juridică în Transnistria), economici și de trai (ocuparea forței de 
muncă, veniturile, standardul de viață, antreprenoriatul, locuințele, climatul, 
s�lul de viață), culturali, psihologici și de familie acționează în același �mp și ca 
mo�vație, și ca barieră de întoarcere a migranților în patria lor. Aceș� factori se 
referă atât la Transnistria, cât și la țară de emigrare, și servesc ca factori de 
împingere și atragere. A se vedea mai detaliat .  Anexele 11-15

Focus-grupurile realizate și ches�onarea experților au arătat că 
par�cularitățile potențialului migrației de revenire conform țărilor de 
des�nație ale originarilor de pe malul stâng depind:

- de scopurile migrației. Originarii din Transnistria, care au plecat în 
străinătate din mo�ve economice, au recunoscut că scopul inițial a fost 
acumularea mijloacelor băneș� și revenirea ulterioară la baș�nă. Însă, în 
procesul dobândirii cetățeniei țării de ședere, datorită drepturilor la protecție 
socială, cumpărării imobilului, acomodării la noua comunitate, o anumită 
parte din categoria migranților temporari au devenit emigranți.

În anul 1998, când am plecat cu soțul în Portugalia, credeam că vom 
merge, vom câș�ga pentru un apartament în Chișinău și cu aceasta vom 
încheia câș�gurile. Nu le-am încheiat. Am cumpărat un apartament, am 
revenit acasă, dar condițiile nu mai erau la fel. Ne-am gândit să lăsăm 
copiii acolo, dar nu aveau condiții. De aceea în Portugalia am cumpărat un 
apartament și am luat copiii cu noi. Fiica și fiul și-au fondat familiile lor, au 
dat naștere copiilor lor și la fel s-au stabilit în Portugalia. (FG, Portugalia)

La începutul studiului meu asupra problemelor privind familia 
distanțată, m-am concentrat asupra venirii și plecării părinților. Însă mai 
târziu, către anul 2015, observ tendința părinților de a găsi un loc în 
străinătate și de a-și lua copiii cu ei. (EI, Transnistria) 

- de statutul juridic și protecția juridică în țara de emigrare și în 
Transnistria.
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În Italia m-am căsătorit cu un om bun. Am trei copii, i-am luat pe toți 
încoace. Am deja cetățenia Italiei. Nu am obstacole pentru a trăi aici. (FG, 
Italia)

Am o vârstă când apreciezi unde te-ai înrădăcinat. Dacă aș fi plecat 
mai devreme, probabil, aș merge la Dubăsari și aș vinde totul. Iar acum îmi 
e chiar frică să trăiesc în Germania. Nu văd o stabilitate. Se poate întâmpla 
orice cu afluxul acesta de refugiați. Presupun că, pensionându-mă, voi trăi 
jumătate de an acolo, jumătate de an aici. Dar să revin nu vreau. (II, 
Germania)

- de situația socioeconomică din țara de emigrare și în Transnistria;

Nu am de gând să revin în Transnistria. Mutarea la Moscova a deschis 
pentru mine noi posibilități pentru ac�vitatea profesională în domeniul 
tehnologiilor poli�ce. Este una când în Transnistria lucrezi pe o piață de 500 
mii de oameni și altceva atunci când lucrezi pe o piață de 140 de milioane 
de oameni. (IE, Rusia)

Probabilitatea revenirii la baș�nă a originarilor prosperi din 
Transnistria în străinătate este zero. În străinătate e un alt spectru și 
interval de ac�vitate, fără birocrație și alte salarii. În Transnistria nu există 
nicio perspec�vă. Chiar și cu schimbarea puterii, nu se schimbă doctrina 
dezvoltării. (IE, Rusia) 

După atâția ani de viață în Portugalia, nu iau în considerare 
posibilitatea de a mă întoarce acasă. În Transnistria nu-i de lucru, și dacă 
este, salariile sunt mici, și în general e devastare. La baș�na soției tot nu 
putem pleca. Ea este din Donețk, iar acolo e război.  (FG, Portugalia)

Aș fi revenit acasă în orașul meu natal, Bender, pe care îl iubesc foarte 
mult. Dar mă împovărează incer�tudinea poli�că a Transnistriei. Am luat 
în calcul posibilitatea de angajare în cadrul Ministerului Jus�ției de la 
Chișinău, dar sunt jenată de nivelul salariilor. După cinci ani de studii, nu 
merit un salariu de două-trei mii de lei. E cu mult mai real și promițător să 
rămâi în Europa. Poți aduna experiență prac�că. Dacă ar fi existat o 
posibilitate, m-aș fi angajat în conformitate cu obiectul tezei mele de 
licență în domeniul de consultanță a antreprenorilor internaționali pe 
probleme de conducere a afacerilor în Transnistria. În acest caz, ideea de a 
reveni la baș�nă mai rămâne totuși. După mai mulți ani de muncă în 
Europa, se poate încerca la Reprezentanța Misiunii OSCE la Tiraspol. (IE, 
Italia)



120

CAPITOLUL 8. MIGRAȚIA DE REVENIRE ÎN TRANSNISTRIA

Dintre absolvenții care studiază în străinătate, puțini se întorc acasă. 
Astăzi �nerii își creează familii și au nevoie de bani pentru a trăi. Tinerii vor 
imediat bani și încă bani buni, într-un fel, ei nu se așteaptă că o carieră se 
face treptat, că este un proces. În momentul când toate hotarele sunt 
deschise, iar fiecare este un cetățean al lumii, nu poți să-l impui, el are 
dreptul de a alege. (IE, Transnistria)

- gradul de protecție socială în țara de emigrare și în Transnistria;

N-aș vrea ca fiica mea să trăiască în Transnistria. Căci acolo unde este 
mai bine, acolo și trăieș�. Chiar dacă UE se va destrăma, Germania va 
rezista. Chiar dacă în Transnistria va fi viața ca în Europa, care e sensul de a 
reveni acolo, dacă nouă și aici ne e bine. (II, Germania)

Nu sunt un patriot mare al Transnistriei. Când aveam 17 ani am văzut 
ce înseamnă război. Am văzut cum o femeie cu cărucior cerșește. În Israel 
nu vezi așa ceva. Aici copiii sunt iubiți, părinții au grijă de ei. Aici bărbații 
nu-și abandonează copiii. Dacă bărbatul îi abandonează, el este trimis la 
închisoare sau trebuie să plătească 1000 de dolari pe lună. Aici toți oamenii 
își iubesc țara. Aici nu există conceptul de cerșetor. Există aziluri de noapte 
gratuite, can�ne gratuite, unde te hrănesc cu pește roșu. Aici nu există 
conceptul că omul de 28 de ani deja este bătrân și că este prea târziu să se 
căsătorească. Aici la 44 de ani doar încep să se căsătorească, când stau 
bine pe picioare. De aceea nu vreau să revin în Transnistria. Nu-mi place 
mentalitatea de acolo. (II, Israel)

- nivelul de adaptare socială, culturală și psihologică în țara de emigrare 
și în Transnistria.

Aș dori copiii mei să fie născuți în Germania, să primească cetățenia ei, 
să trăiască până la trei ani acolo. Au servicii medicale foarte bune. Și apoi, 
obligatoriu, să revină în Transnistria. Nu vreau ca educația și mentalitatea 
lor să le fie implantate copiilor mei. Ei vor avea însă cetățenie și vor 
cunoaște cel puțin două limbi.(II, Germania)

Dacă e să vorbim despre viitorul copiilor noștri, atunci aș dori ca fiica 
mea să facă studii transnistrene / sovie�ce. Sunt cele mai bune din lume. 
Dar înțeleg că acest lucru nu se va întâmpla. Pentru copiii născuți în 
Portugalia limba maternă este portugheză, indiferent de limba maternă a 
părinților lor. (FG, Portugalia)

Nu mai pot trăi printre cei cu acea mentalitate, orașul este mic pentru 
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mine, este prea liniș�t, nu semnifică nimic pentru mine. Revin acasă, de 
obicei, oamenii care rămân fără lucru, care nu au unde să meargă și se 
întorc la casele lor. (IE, Italia)

- mediul social al migrantului, prezența rudelor.

Nu mai am gânduri despre casă, așa cum era atunci când trăiam în 
Transnistria. Foarte mulți oameni trăiesc într-un apartament închiriat. Aș 
dori să trăiesc într-o țară cu o climă bună, cu oameni buni, fără conflicte. 
Nu mă mai gândesc în ce țară să trăiesc. Cel mai important e cum trăieș� și 
cu cine trăieș�. Am de gând să trăiesc acolo unde se va căsători fiica mea. 
Dacă soțul ei va fi un israelian, atunci rămân aici, dacă un francez, mă duc 
în Franța. (II, Israel)

În eșan�onul de studiu am atestat cazuri în care migranții reîntorși erau 
originarii din Transnistria implicați în programul de repatriere (în Israel, 
Germania). Scopul lor inițial a fost să schimbe țara de reședință, însă, pe 
parcursul șederii într-o altă țară, nu s-au obișnuit cu viață acolo și s-au întors la 
baș�nă.

În 2011 am revenit în Transnistria. Nu am fost de 10 ani și m-a doborât 
nostalgia. Când vin în Transnistria, sufletul meu se bucură. La început, când 
mă aflam în Transnistria �mp de șase luni, simțeam că eram acasă. Mergi 
cu mașină, atât e de frumos, aerul este diferit. M-a prins pur și simplu 
nostalgia. Nu pot explica. (IE, Germania)

Unul dintre repatriații intervievați în Germania, fiind apt de muncă, nu a 
așteptat pensionarea și își realizează scenariul de viață în cele două țări chiar 
acum. 

Am plecat în Germania în 2007. Am reușit să mă integrez. Mă simt 
acolo liber, dar în inima mea, moral, nu m-am integrat. Ei bine, mă ofilesc 
acolo. De un an am revenit în Transnistria. Și acum trăiesc al�el, îmi place 
să comunic, am crescut aici, aici totul e al meu, îmi e ușor aici. În ciuda 
faptului că acum este o situație dificilă, dar am încercat să trec peste acest 
aspect datorită economiei germane. Acum voi pleca în Germania din nou, 
deoarece acolo am posibilitatea de a-mi examina starea de sănătate de la 
А până la Z, gratuit. Voi pleca acolo, îmi voi controla sănătatea, dar acolo 
nu voi trăi, e ca o soluție de rezervă. Din păcate, acasă e greu de câș�gat, 
sunt nevoit să plec. (II, Germania)

Reconsiderarea planurilor de viață ale migranților și refuzul de a reveni 
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la baș�nă au avut loc în 2014. În Rusia, o țară în care a migrat majoritatea 
originarilor din Transnistria, s-a produs inflația rublei. Transnistrenii care au 
avut economii în moneda SUA și UE au avut posibilitatea de a achiziționa 
bunuri imobiliare. Din acel moment s-a redus rapid fluxul de remitențe spre 
Transnistria, iar la mijlocul anului 2016, chiar se observa un flux net de 

41
mijloace . Inflația ofertei pe piața imobiliară A s-a produs, în esență, din contul 
migranților, care și-au luat rămas bun de la planurile de a trăi acasă și și-au scos 

42
la vânzare casele . 

Studiul  a  arătat  că  potențialul  migrației  de  întoarcere  îl  conțin 
următoarele grupuri de originari din Transnistria:

Migranții economici. Majoritatea a planificat inițial că plecarea din țară 
ar fi una temporară, până execută planul de acumulare a mijloacelor băneș� 
sau de a�ngere a unui anumit nivel de bunăstare a familiei.

Vreau să dobândesc cetățenia Marii Britanii, dar am dubii că aș vrea 
să trăiesc toată viață aici. Am planificat inițial să plec în Marea Britanie 
pentru o anumită perioadă, cam 10 ani. Să câș�g bani și să revin acasă. 
Totuși este o țară străină. Dar când îmi aduc aminte cum stau lucrurile la 
baș�nă, alung gândurile de revenire acasă. (FG, Marea Britanie)

Originarii din Transnistria ajunși la bătrânețe, dintre migranții 
economici care nu au dobândit cetățenia țării de emigrare și o locuință acolo, 
au lucrat ilegal și nu pot conta pe asigurarea cu pensie a țării de emigrare. De 
asemenea, se întorc acasă reprezentanții tuturor �purilor de migrație care au 
fost incapabili să se adapteze la viață într-o țară nouă: la legi, concetățeni, 
tradiții și obiceiuri, climă etc.

Nu exclud că, fiind pensionar, voi reveni să trăiesc în Transnistria. Orice 
se poate întâmpla. Totul depinde de situația de acasă. Ce evoluție va fi 
acolo. Dacă, de exemplu, ferma îmi va oferi un anumit nivel de trai, de ce 
nu. Eu pot trăi și acolo. Sunt un om liber și sunt acum în căutarea unei soții 
din Transnistria, pentru că nu cred că o femeie din Germania va vrea să se 
ducă cu mine în Transnistria. (IE, Germania)

Fiind pensionar, planific să trăiesc în satul meu, Glinoe. Sunt din 
Tiraspol, dar mi-a rămas o căsuță de la bunici. În Germania sunt o mulțime 
de restricții. Acolo e nevoie de permis pentru pescuit, nu se poate aprinde 
un foc, nu poți prăji la grătar, nu poți porni muzica. (II, Germania)

41 Платёжный баланс Приднестровья за 2016 год // Вестник Приднестровского банка. – 2017. 
– № 4 (215). – с. 12-18, стр. 10. Режим доступа: h�p://www.cbpmr.net/data/prbvd214.pdf
42 Драгоценные метры. Сколько сегодня стоит жилье в Приднестровье? // ИА «Новости 
Приднестровья» от 29.05.2017. Режим просмотра: h�ps://novos�pmr.com/ru/news/17-05-
29/dragocennye-metry-skolko-segodnya-stoit-zhile-v-pridnestrove
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Viața are pretu�ndeni dificultățile sale: la baș�nă nu este de lucru, în 
Israel este de lucru, dar banii se termină foarte repede. Aș putea reveni la 
baș�nă dacă ar exista o posibilitate de angajare, de câș�gare a unui salariu 
decent, îmbunătățire nivelului de trai. Revenirea la baș�nă este mult mai 
probabilă la pensionare. Am deschis în Israel un cont de pensie. Cu pensia 
israeliană în Transnistria mi-aș putea asigura o bătrânețe prosperă. (II, 
Israel)

Originarii din Transnistria care au păstrat legături puternice cu rudele 
și cu cei apropiați. Dacă mo�vele economice servesc drept factori de 
împingere și bariere pentru revenirea acasă, atunci includerea migrantului în 
relații sociale cu compatrioții rămași la baș�nă este principalul factor de 
atracție a migrantului la viața din Transnistria.

În concluzie, trebuie remarcat faptul că, în opinia noastră, poli�ca de 
promovare a migrație de revenire poate deveni o parte a poli�cii social-
economice a Transnistriei. Aceasta va contribui la soluționarea unui șir de 
probleme sistemice din Transnistria. 

Demografice:
În primul rând, în Transnistria numărul populației este în scădere. 

43Situația în zonele rurale este deosebit de alarmantă . Revenirea migranților la 
baș�nă ar putea înce�ni ritmul de scădere a populației.

În al doilea rând
44

, are loc îmbătrânirea rapidă a populației . Migrația de 
întoarcere, îndeosebi a categoriilor de migranți din cetățeni ac�vi economic, 
ar contribui la modificarea raportului de vârstă al populației originare din 
Transnistria.

Refluxul migraționist este o problemă foarte gravă în diverse domenii. 
Dacă vorbim despre problemele demografice, atunci acest lucru se 
datorează depopulării localităților. În Transnistria localitățile dispar din 
cauza scăderii naturale și de migrație. Oamenii din zonele rurale par să 
simtă mult mai multă presiune, mai mulți factori de împingere forțându-i 
să plece. Prin acest lucru poate fi explicată, în mare parte, depopularea 
zonelor rurale din Transnistria și creșterea nivelului de urbanizare. Se 

43 Фоменко В. Трудовая эмиграция как фактор депопуляции сельской местности При-
днестровья // Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы. 
Материалы международной научной конференции, Тирасполь, 17 декабря 2015 года. – 
Кишинев, Международная Организация по Миграции, Миссия в Республике Молдова, 
2016, стр. 139-145.
44 Кривенко А.В., Фоменко В.Г. Проблемы миграции населения Приднестровья // Мате-
риалы II Междунар. научно-практич. конференции «Проблемы устойчивого развития 
Республики Беларусь и сопредельных стран». – Могилёв: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 
2012,стр. 266-270.
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încalcă structura demografică a populației. Despre cea gender nu ș�u, 
probabil, într-o măsură mai mică. În ceea ce privește structura de vârstă, 
datorită faptului că ac�vitatea de migrație o prezintă cel mai frecvent 
populația de vârstă reproduc�vă, prin urmare, atestăm îmbătrânirea 
populației. Sunt probleme destul de mari care duc la faptul că în 
Transnistria a crescut foarte mult sarcina demografică. (IE, Transnistria)

Economice: 
În  primul  rând, 45  se  evidențiază  o  insuficiență  de  inves�ții .  Banii 

migranților, indiferent de forma lor de u�lizare (afaceri sau consum), ar putea 
asigura dezvoltarea economiei țării.

În al doilea rând, se evidențiază necesitatea de a dezvolta programe de 
46

implicare a populației în ac�vitate de antreprenoriat . Migranții ar putea 
deveni publicul-țintă al acestor programe, deoarece, în �mpul șederii lor în 
străinătate, de regulă au putut să acumuleze un anumit capital și au dobândit 
abilitățile și cunoș�nțele necesare, în multe cazuri, inovatoare pentru regiune, 
care i-ar putea ajuta să înceapă o afacere. Important este și faptul că procesul 
de migrare, fiind în esență problema�c și unul care solicită de la migrant un 
nivel ridicat de adaptare și de a face față dificultăților, îi formează un anumit �p 
de caracter, care este în măsură să asigure succesul antreprenorului.

În al treilea rând, cercetătorii pieței muncii din Transnistria evidențiază 
deficitul de specialiș� cu înaltă calificare în domeniile de ac�vitate care 

47necesită inovare . Migranții reveniți cu competențe și abilități dobândite în 
străinătate ar putea asigura un salt calita�v în dezvoltarea economiei 
Transnistriei. În aceeași măsură, acest lucru se referă și la ges�onarea, la 
producția și furnizarea de servicii.

Încurajarea migrației de întoarcere trebuie să aibă loc în contextul unor 
reforme economice și sociale:

- Creșterea numărului de locuri de muncă;
- Creșterea nivelului de salarii;
- Îmbunătățirea calității vieții populației;
- Ac�vitate de calitate a infrastructurii sociale.

45 Савенко Л.В. Состояние экономики Приднестровья и пути ее стабилизации // Материа-
лы международной научно-практической конференции «Тенденции экономического 
развития в современных условиях», посвященной 25-летию образования экономичес-
кого факультета Приднестровского университета им. Т.Г. Шевченко. – Тирасполь: Ликрис, 
– 2015. 308 с., стр. 222-231.
46 Глебов В.И., Смоленский Н.Н. Развитие экономики и обеспечение экономической без-
опасности Приднестровья//Вестник Приднестровского университета. Серия: Физико-матема-
тические и технические науки. Экономика и управление. 2016. Т. 3. № 3 (54), с. 109-120.
47 Смоленкий Н.Н. Состояние занятости как индикатор состояния экономики // Состояние и 
регулирование рынка труда в Приднестровье. Научное издание. Тирасполь: Изд-во 
«Ликрис», 2012, с. 5-27.
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Dacă vorbim despre poli�ca de revenire a cetățenilor la baș�nă, 
trebuie să fie create condițiile corespunzătoare: serviciu mai bine plă�t, 
garanții sociale, garanții că nu va fi din nou război. Adevărul este că un 
expert se îndoiește de eficiența poli�cii de întoarcere și evaluează retorica 
autorităților transnistrene cu privire la această ches�une drept „un 
populism gol, de care nimeni nu are nevoie”. El argumentează poziția sa 
as�el: Transnistria era inițial un centru industrial, unde colec�vele de 
muncă numărau de la 6–8 până la 16 mii de lucrători. În prezent, 
colec�vele de muncă fie că au încetat să mai existe, fie că lucrează la 
15–20% din capacitatea lor. Prin urmare, producerea reindustrializării în 
Transnistria nu este posibilă, chiar dacă liderul va fi un geniu și întregul 
organ legisla�v va fi format din oameni evlavioși și asce�ci, ei nu vor putea 
face  nimic,  deoarece  s-a  schimbat  geopoli�ca,  economia  muncii, 
distribuției, comercializării și așa mai departe. De două ori nu se intră în 
același râu și nimeni nu va construi aceste uzine, fabrici, ceea ce se făcea în 
URSS. Respec�v, transnistreanul care s-a adaptat în străinătate, a devenit 
deja un antreprenor, funcționar public, deputat, și-a găsit un serviciu 
normal mai bine plă�t – la baș�nă nu va reveni. El a pășit la o treaptă 
superioară de dezvoltare. Aflarea în Transnistria este o izolare deliberată a 
persoanei care spune „mi-i bine acolo”. Dar, dacă omul este axat pe 
realizări, nu se va regăsi acolo. (IE, Rusia) 

În caz contrar, migrația de întoarcere în masă va spori rata șomajului în 
țară, va afecta nega�v nivelul de salarizare, va lipsi familiile de migranți de 
veniturile  provenite  din  remitențe,  va  reduce  efectul  mul�plicator  al 
remitențelor migranților asupra economiei țării.
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Informațiile despre transferurile băneș� efectuate de către persoanele 
48

fizice în Transnistria sunt publicate periodic în Bule�nul Băncii Transnistrene . 
Un studiu detaliat al sta�s�cii transferurilor băneș� arată că, în ciuda statutului 
nerecunoscut   al   Transnistriei,   funcționează   o   infrastructură   bancară   a 
transferurilor băneș�. Băncile locale u�lizează 13 sisteme de transferuri 
internaționale băneș�. Dintre acestea, cele mai populare sunt Migom, CONTACT, 
Anelik, LEADER, Zolotaya Korona. Circa 3/4 din segmentul respec�v de servicii 

49financiare aparține Societății pe acțiuni de �p închis „Agroprombanc” .  
Transferurile băneș� în Transnistria sunt expediate din circa 140 de țări 

ale lumii. Aproxima�v 80% sunt efectuate din Rusia. În medie câte 1,5% sunt 
50efectuate din Turcia, SUA, Ucraina și Israel .

Din anul 2001 până în anul 2013, în Transnistria s-a atestat o creștere 
bruscă a remitențelor. În anul 2001 volumul remitențelor a cons�tuit  28,9 
milioane de ruble, în anul 2013 au crescut de aproape 90 ori și au cons�tuit 
2531,7 milioane de ruble transnistrene. Respec�v, în anul 2001, remitențele 
au cons�tuit 1,9% din PIB, în anul 2013 – 21,6%.

Din anul 2014, volumul remitențelor către Transnistria a început să 
scadă. În anul 2014, acestea au cons�tuit 2353,7 milioane de ruble 
transnistrene. Acest declin s-a datorat, în principal, devalorizării rublei ruseș� 

51
în toamna anului 2014 . 

Din anul 2015, Banca Transnistreană a întrerupt publicarea informațiilor 
privind remitențele. Dar, având în vedere scăderea veniturilor populației din 
vânzarea de valută străină, una dintre principalele surse ale acesteia fiind 
transferurile de bani din anul 2015 și în anul 2016 a con�nuat scăderea 

52
volumului remitențelor din străinătate direcționate către Transnistria . 

48 Архив номеров журнала Вестник Приднестровского банка // h�p://www.cbpmr.net/ 
content.php?id=28
49 Рынок денежных переводов: тенденции, потенциал и вклад в экономическое развитие 
Приднестровья. // Вестник Приднестровского банка. – 2013. №3, стр. 13-14. 
h�p://www.cbpmr.net/ resource/prbvd166new_2.pdf
50 Рынок денежных переводов: тенденции, потенциал и вклад в экономическое развитие 
Приднестровья. // Вестник Приднестровского банка. – 2013. №3, стр. 13. h�p://www.cbpmr. 
net/ resource/prbvd166new_2.pdf
51 Денежные доходы и расходы населения в 2014 году // Вестник Приднестровского  
банка. – 2015. – № 4 (191). – стр. 80. Приложение Стр. 79-84. h�p://www.cbpmr.net/ 
resource/prbvd191.pdf
52 Денежные доходы и расходы населения в 2015 году // Вестник Приднестровского о 
банка. – 2016. – № 4 (203). – стр. 21-28. h�p://www.cbpmr.net/data/prbvd202_n.pdf
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53 Întocmit în baza: Архив номеров журнала «Вестник Приднестровского банка»// // 
h�p://www.cbpmr.net/content.php?id=28 

Analiza compara�vă
a veniturilor băneș� ale populației, milioane ruble transnistrene53

Tabelul 5.

Anul

Bani 

obținuți 

din 

transferuri

Bani 

obținuți 

din vânzarea 

valutei 

străine

Ponderea 

veniturilor 

din vânzarea 

valutei străine 

în structura 

veniturilor băneș� 

ale populației, %

Ponderea 

salariilor 

în structura 

veniturilor 

băneș� ale 

populației, %

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

28,9

66,0

173,5

313,2

482,7

800,1

1124,7

1641,6

1210,7

1689,6

2030,5

2408,2

2531,7

2353,7

-

-

97,2

215,3

268,3

509,4

933,1

1294,4

2239,0

276,6

2239,3

2511,5

3019,3

4285,9

5341,6

3980,8

2209,1

1042,1

7,5

12,3

12,8

15,5

19,2

22,0

27,4

27,1

28,5

26,8

27,5

32,3

35,5

27,2

20,1

10,7

33,8

29,3

33,4

31,1

30,2

31,8

29,2

30,1

36,9

38,2

36,4

34,7

34,5

37,3

43,5

50,7

Mai mulți factori au influențat asupra acestei dinamici. În primul rând, 
criza social-economică din anul 2014, care a afectat veniturile și ocuparea 
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forței de muncă a migranților originari din Transnistria, în special a acelei părți 
semnifica�ve care se afla în Rusia și a cărei venit a scăzut ca urmare a 
devalorizării rublei ruseș�. În al doilea rând, în luna mar�e anul 2015 în 
Transnistria a început o criză bancară care a fost marcată de lipsa valutei, rată 
de schimb dublă (rata oficială de schimb a valutei a fost aproape în jumătate 
mai mică decât rata reală de schimb vândută pe piața neagră), eliberarea 
transferurilor băneș� în raport de 30 % în valută și 70% în ruble transnistrene, 
la cursul Băncii Transnistrene. Aceste circumstanțe au condus la u�lizarea 
canalelor neoficiale de efectuare a transferurilor băneș� și redirecționarea 
acestora prin intermediul sistemului financiar al Republicii Moldova. În al 
treilea rând, devalorizarea rublei ruseș� a permis migranților originari din 
Transnistria care se află în Rusia și dețin economii în valută străină să 
achiziționeze bunuri imobiliare în Rusia și să se stabilească în străinătate, 
as�el, oprind sau diminuând remitențele redirecționate către Transnistria. 
Conform informației Băncii Transnistrene, la mijlocul verii anului 2016 s-a 
atestat chiar și o scoatere netă de pe teritoriul respec�v a mijloacelor 

54băneș� .
Rezultatele interviurilor formalizate în rândul migranților a arătat că o 

mare parte dintre respondenți trimit banii acasă. Pentru migranții economici 
aflați peste hotare este caracteris�că prac�ca comportamentului financiar și a 
consumatorului, care implică obținerea veniturilor în străinătate și consumul 
acestora acasă. 

Am lucrat acasă, dar nu am putut economisi bani așa cum este se 
poate face în străinătate. Acasă, desigur, și veniturile sunt mai mici, dar ai 
și o mulțime de cheltuieli. Vrem și una, și cealaltă. În străinătate ș�i că eș� 
la câș�g și trebuie să strângi niște bani. (II, Germania)

Caracteris�cile aferente fiecărei țări de unde se efectuează transferurile 
băneș� sunt legate de par�cularitățile migrației într-o țară sau în alta. As�el, o 
mare parte (54%) dintre respondenții  stabiliți în Israel au subliniat că nu 
efectuează transferuri acasă, ceea ce se explică prin faptul că în această țară 
fluxul de migranți este format nu din rândul migranților economici, pentru 
care este caracteris�că remitența, ci din emigranți de etnie evreiască care au 
ajuns în Israel în cadrul programului de repatriere. Iregularitatea transferurilor 
băneș� efectuate de către o parte semnifica�vă a originarilor din Transnistria 
care se află în Portugalia se datorează stabilirii acestui grup de migranți în țara 
respec�vă, care, în UE, a fost mult �mp o țară în care mai repede și mai ușor 
putea fi obținută legalizarea și cetățenia.

54 Денежные доходы и расходы населения в 2016 году // Вестник Приднестровского банка. 
– 2017. – № 4 (215). – стр. 10. h�p://www.cbpmr.net/data/prbvd214.pdf
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Fig. 24. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea 
„Trimiteți bani acasă?” (%)

Studiul a arătat că originarii din Transnistria trimit bani acasă folosind 
atât canale oficiale (transferuri băneș� bancare și poștale), cât și neoficiale 
(aducerea mijloacelor băneș� cu sine, transmiterea acestora prin intermediul 
unor prieteni / rude, prin șoferii de autocar). Funcționarea canalelor neoficiale 
de transferuri băneș� este legată de par�cularitățile migrației – pentru unii 
dintre originarii din Transnistria munca în străinătate este sezonieră. În ul�mii 
ani, redirecționarea transferurilor de bani dinspre canalele oficiale către cele 
neoficiale este legată cu problemele sectorului bancar din Transnistria 
descrise supra.
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Principalii beneficiari ai transferurilor băneș� sunt familiile migranților.
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55 Рынок денежных переводов: тенденции, потенциал и вклад в экономическое развитие 
Приднестровья. // Вестник Приднестровского банка. – 2013. №3, стр. 18. h�p://www.cbpmr. 
net/resource/prbvd166new_2.pdf
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Fig. 28. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea
„Aveți inves�ții în Transnistria?” (%)

În cadrul interviului, migranții au recunoscut că poartă răspundere 
pentru apropiații lor. 

 
Eu îi asigur mamei o întreținere socială deplină. (II, Germania)

Nu am pierdut relațiile cu baș�na. Comunic cu mama care este 
pensionară, o ajut cu ce pot, mențin legături cu prietenii apropiați. (FG, 
Portugalia)

Este de menționat faptul că remitențele sunt rareori îndreptate spre 
inves�ții. Conform evaluării Băncii Transnistrene, în Transnistria este acută 
problema atragerii banilor migranților în economie. Aceasta se datorează 
statutului nerecunoscut al Transnistriei și incapacității de a primi inves�ții de la 
ins�tuțiile financiare internaționale. Între �mp, suma transferurilor băneș�  
din străinătate în perioada 2001–2012 s-a ridicat la aproape 1230 de milioane 
de dolari SUA, sumă care este mai mare de aproape trei ori decât volumul 
inves�torilor străini. În acest sens, finanțatorii notează necesitatea 
îmbunătățirii calității informațiilor privind transferurile băneș�, încurajarea 
redirecționării fluxului de mijloace băneș� de la canalele neoficiale către 
canalele oficiale. Conform es�mărilor acestora, remitențele oferă cel mai 
mare rezultat atunci când nu sunt pur și simplu cheltuite pe necesități curente 
ale gospodăriilor, ci sunt inves�te în acele zone în care capitalul poate avea un 
efect semnifica�v de mul�plicare. Mărimea sa depinde în mare măsură de 
disponibilitatea programelor specifice în acest domeniu . 

55

Interviurile au arătat că majoritatea absolută a migranților originari din 
Transnistria care se află în străinătate nu au inves�ții la baș�nă. 
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Fig. 29. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea 
„Dacă ați fi avut suficienți bani, ați dori să-i inves�ți 

într-o afacere în Transnistria?” (%)

79

80

83

93

90

74

5

3

0

0

3

7

2

1

3

0

0

5

3

4

12

0

1

7

3

2

0

0

0

0

3

4

0

3

1

0

4

5

0

4

3

7

1

1

2

0

2

0

100 80 60 40 20 0 20 40

nu industrie servicii financiare

agricultură turism transport

servicii altele

Cele mai răspândite inves�ții ale migranților transnistreni la baș�nă 
sunt inves�țiile în agricultură și transport.  

Orientarea către ac�vitatea inves�țională în Transnistria este și ea 
scăzută și de la o țară la alta este cuprinsă între 7% și 26%. Cele mai atrac�ve 
sectoare pentru inves�ții sunt cele legate de prestarea serviciilor, agricultură, 
transport și producere.
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Portugalia
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Britanie

Factorii ce țin de patrio�sm, de familie ar contribui la ac�vitatea 
inves�țională a migranților transnistreni la baș�na lor, în �mp ce situația 
poli�că și economică din Transnistria împiedică atragerea migranților originari 
din Transnistria în ac�vitatea inves�țională de la baș�nă. Mai detaliat a se 
vedea în . Anexele 16–17

Materialele interviurilor și focus-grupurilor demonstrează diferiți 
factori de atrac�vitate ai domeniului afacerilor pentru migranți. Printre aceș�a 
sunt impozitele, resursele de muncă, însăși Transnistria.  

Să admitem că analizez aceasta dintr-o parte. În Transnistria nimeni 
nu dorește să plătească impozite. Deși voi spune cu sinceritate că nu sunt 
atât de mari, chiar mizere. În Germania impozitele sunt de aproxima�v 
55% și acestea sunt taxe suficient de mari. Dar oricum, ei nu le plătesc. Nu-
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mi pot explica acest fapt sau acest �p de mentalitate. Dar orice mentalitate 
poate fi schimbată. O altă ches�une se referă la funcționari. A�tudinea și 
comportamentul lor doar împiedică afacerile. Fiecare control vrea să 
obțină ceva ... Dacă ar fi al�el,  totul ar fi mai ie�in. Sectorul de bază din 
Transnistria este cel agricol. Dacă agricultura s-ar dezvolta, atunci și viața 
oamenilor ar deveni mai ușoară. Trebuie doar ca guvernul să fie interesat. 
(IE, Germania)

Totodată,  există  o  serie  de  bariere  care  împiedică  ac�vitatea 
antreprenorială. Acestea sunt criza economică, birocrația, corupția, opinia 
publică.

Când m-am întors în Transnistria, am deschis o afacere în construcția 
de automobile. Dar au venit vremuri grele, eu m-am asigurat și am vândut 
totul, luând decizia să aștept momentul potrivit. (II, Germania)

Am decis să deschid o afacere în Transnistria. Dar birocrația nu 
permite dezvoltarea unei afaceri. Aceasta este o mare problemă. În 2013 
am început să cresc oi. Îmi place ceea ce fac. Oile sunt de rasă regală. De 
atunci, în fiecare an, facem inves�ții. Inițial, am vrut să deschid această 
fermă în satul meu natal Andriașevca, dar oamenii nu au vrut. Nu ș�u din 
invidie sau din alt mo�v,  dar au început să-mi pună obstacole și am deschis 
o fermă într-un alt sat, în Mălăieș�. (IE, Germania)

Inves�tori în economia Transnistriei pot deveni antreprenorii acelor țări 
în care originarii din Transnistria au migrat. Prin intermediul migranților, ei 
primesc informații despre țara de plecare, oportunitățile pentru afaceri, 
calitatea și valoarea resurselor de muncă. As�el, migranții devin agenți de 
atragere a inves�țiilor la baș�nă. Experții au susținut u�lizarea acestei 
oportunități de inves�ții în Transnistria, în �mp ce experiența altor țări a 
remarcat unele rețineri posibile ale unei as�el de afaceri, în special cele ce țin 
de exploatarea populației locale.

La ferma mea sunt șase persoane. Acum, în Transnistria, există foarte 
puține posibilități de angajare și este oricând posibilă găsirea lucrătorilor 
printr-un anunț. Altceva este că oamenii au devenit leneși și nu vor să 
lucreze. (IE, Germania)

În Transnistria există unele inves�ții străine, dar, din cauza instabilității 
poli�ce, acestea sunt nesemnifica�ve. Cred că atunci când o companie 
străină vine în regiune, puterea execu�vă ar trebui să stabilească un prag 
minim de salarizare, as�el încât oamenii să poată câș�ga acasă, să-și ridice 
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Fig. 30. Distribuirea răspunsurilor la întrebarea 
„Ați dori să inves�ți banii dvs. în proiecte de dezvoltare din Transnistria? 
Dacă da, atunci în ce proiecte de dezvoltare ați prefera să inves�ți?”(%)

nivelul de trai. Aceste branduri devin din ce în ce mai bogate, în detrimentul 
muncii poporului, care costă copeici. Ș�u că în Republica Moldova există 
multe companii care aparțin italienilor. Au salarii mici și condiții de muncă 
insuportabile. Oamenii noștri primesc pentru munca lor copeici. Adică, „ne 
exploatează” atât acasă, cât și în  străinătate. (IE, Italia) 

Interviurile formale au arătat un interes scăzut în rândul respondenților 
în ceea ce ține de proiectele de dezvoltare în Transnistria. Și-au exprimat 
interesul de a inves� în această zonă, în funcție de țară, de la 3% la 23% dintre 
respondenți. Cele mai atrac�ve pentru inves�ții s-au dovedit a fi sectoarele 
legate de infrastructură și de afaceri.

Rusia

Italia

Germania

Israel

Portugalia

Marea Britanie

Pe parcursul cercetării au fost expuse păreri contrare privind par�ciparea 
migranților în programele de dezvoltare. De regulă, aceasta reflectă poziția 
migrantului față de baș�nă și populația acesteia.  

Originarii din Transnistria aflați în străinătate pot ajuta Transnistria și 
locuitorii ei. Aceș�a își pot împărtăși experiența în ceea ce privește modul în 
care se poate merge mai departe, ajută la rezolvarea problemelor sociale. 
(IE, Rusia) 

Misiunea organizației „Oncologii din Transnistria” o con�nui la 
Moscova. Eu lucrez cu Consiliul de patronaj al organizației, care este 
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format din funcționari, poli�cieni etc. Ajutorul medical este solicitat de 
colegii transnistreni, de pacienți. Sprijin în îngrijirea medicală pentru 
pacienții cu cancer îl acordă inclusiv originarii din Transnistria, deputatul 
Dumei de Stat a FR Aliona Arșinova, arhiepiscopul Episcopiei de Tiraspol și 
Dubăsari în anii 1998–2010 Ius�nian, episcopul Episcopiei de Tiraspol și 
Dubăsari Savva și alții. Am un proiect pentru transnistreni. Esența lui 
constă în ajutorarea pacienților din Transnistria. Nu voi vorbi despre 
acesta. Sunt supers�țios și caracterul meu e așa – mai întâi fac și apoi spun. 
(IE, Rusia)

Nu mă interesează Transnistria. Nu mă gândesc la perspec�va de a o 
ajuta, și nici pe locuitorii ei. Sunt sigură că majoritatea celor care au părăsit 
Transnistria sunt ghidați de acest principiu: „Am plecat și sunt un norocos”. 
(II, Israel)

Remitențele migranților reprezintă o parte semnifica�vă a fluxurilor 
financiare către Transnistria. La nivel microeconomic, ele au un impact pozi�v 
asupra calității vieții și bunăstării familiei.

Remitențele au un potențial mare de a fi u�lizate drept inves�ție. În 
prezența unui șir de bariere și în absența programelor de informare și de sprijin 
orientate, remitențele migranților sunt rareori u�lizate drept inves�ții. Și 
totuși, la nivel macroeconomic, datorită includerii lor în cifra de afaceri pentru 
sa�sfacerea nevoilor consumatorilor, ele au un efect mul�plicator asupra 
dezvoltării economiei Transnistriei.

În Transnistria, se simte necesitatea unui program-țintă pentru 
implicarea migranților în afaceri. Este necesar a se vedea în migranți un grup 
potențial de antreprenori. Trebuie mo�vate și stabilite perspec�vele ac�vității 
de afaceri. Se cere includerea migranților reîntorși în programe de instruire în 
domeniul afacerilor.

În locul guvernului, aș acorda împrumuturi bine determinate și aș 
ajuta nu cu exportul, ci cu comercializarea. Mă uit la prețurile din 
Transnistria, sunt la fel ca în Germania, dar veniturile sunt complet diferite. 
Dacă vom susține cu adevărat antreprenorii, atunci prețurile pot fi reduse 
de trei ori. Același lapte poate fi vândut oamenilor pentru cinci ruble. Când 
vin, sunt stresat din cauza acestor prețuri. Mă înfurie, pentru că oamenii nu 
câș�gă nimic. Să presupunem că aș deschide o fermă bună de lapte și aș 
produce brânză, carne diete�că. Ideea este ca această afacere să se 
răscumpere, să fie accesibile prețurile pentru populația locală. Dacă aș fi 
susținut, aș vinde această carne la prețul de trei dolari. Cred că toată lumea 
își poate permite un as�el de preț.(IE, Germania)
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De asemenea, este necesar să se implice migranții originari din 
Transnistria în proiecte de dezvoltare care nu sunt legate doar de afaceri, ci și în 
cele ce țin de asistență juridică, civilă, socială și culturală.

Punerea în aplicare a tuturor acestor măsuri va transfera efectul 
migrației de la costuri către beneficiile migrației și, as�el, va transforma grupul 
de migranți într-o resursă de dezvoltare.
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Situația migrațională din Transnistria legată de exodul populației în 
străinătate a evoluat pe parcursul ul�melor decenii și acest proces necesită a fi 
reglementat.

În Transnistria s-a creat o situație echivocă în partea ce ține de es�marea 
migrației populației. Pe de o parte, inevitabilitatea ei este recunoscută în 
legătură cu reducerea pieței forței de muncă, diminuarea veniturilor 
populației, pe de altă parte, se declară drept prioritate păstrarea resurselor 
umane din Transnistria. 

Având în vedere poli�cile pe care le stabilește Transnistria, poli�ca 
acesteia este ca oamenii să nu plece în străinătate cât mai mult �mp 
posibil, mai ales pentru căutarea unui loc de muncă. Este clar că există un 
schimb admisibil de studenți, pentru instruire. Dar este vorba și despre 
faptul ca oamenii să rămână aici, să lucreze, să creeze familii, să evolueze. 
Dar avem o situație echivocă, care poate părea greșită. Niciodată nu am 
interzis, dimpotrivă, chiar am contribuit la perfectarea actelor pentru 
obținerea cetățeniei străine, mai ales că la Tiraspol există Serviciul 
consular mobil al Federației Ruse, al Ucrainei. Noi, partea transnistreană, 
creăm condițiile pentru funcționarea ins�tuțiilor consulare aici. Creăm 
condiții pentru ca oamenii să primească aceeași cetățenie rusă și să plece. 
(IE, Transnistria)

Poli�ca migraționistă presupune ac�vitatea diferitor ins�tuții de stat. 
Unele elemente individuale pot fi observate chiar și în poli�cile 
educaționale, economice și sociale. Toate acestea, per ansamblu, ar trebui 
să asigure unele componente migraționiste. As�el, putem împărți poli�ca 
migraționistă în două părți. Prima parte constă în a împiedica oamenii să 
părăsească Transnistria atât cât este posibil. Dacă prin intermediul unor 
acte legisla�ve ar crește numărul de documente ce ar împiedica 
deplasarea naturală a forței de muncă, aceasta nu ar fi bine. Cea de-a doua 
parte trebuie să vizeze crearea unor condiții atrac�ve pentru populația 
aptă de muncă care să vină în Transnistria, așa cum a fost prin anii 1980. 
(EI, Transnistria)

Evaluarea  contradictorie  a  comportamentului  migrației,  în opinia 
noastră, împiedică elaborarea și implementarea poli�cilor migraționiste față 
de migranții originari din Transnistria: adoptarea unui cadru norma�v, 
desfășurarea unor programe speciale, crearea unei infrastructuri de lucru cu 
migranții.

În  anul  2017  au  fost  adoptate  un  șir  de  acte  norma�ve  care 
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56reglementează problemele aferente migrației: , Legea privind cetățenii Legea 
privind modul de intrare și ieșire din țară Legea privind drepturile 

57
, 

cetățenilor străini și celor fără cetățenie Legea privind evidența cetățenilor 58, 
străini și celor fără cetățenie Legea privind libertatea cetățenilor de a se 

59
, 

deplasa, ași alege locul de ședere și evidență în Transnistria60. După cum reiese 
din denumirile legilor, acestea reglementează, în mare parte, aspecte legate de 
fenomenul migrațional din Transnistria și de migrația internă a cetățenilor.

Legea privind traficul de ființe umane
61

 reflectă necesitatea protecției 
juridice și sociale a migranților originari din Transnistria aflați peste hotare, 
care au ajuns vic�me ale traficului de ființe umane. Legea prevede definițiile 
de bază u�lizate în contextul acesteia, obiec�vele de combatere a traficului de 
ființe umane, principiile de bază de combatere a traficului de ființe umane, 
baza poli�cii în domeniul combaterii traficului; cooperarea internațională 
privind combaterea traficului de ființe umane; baza pentru organizarea 
acțiunilor de combatere a traficului de ființe umane; mo�vele și limitele 

CAPITOLUL 10. REGLEMENTAREA MIGRAȚIEI 

56 Закон О гражданстве от 19.06.17 г. h�p://www.vspmr.org/legisla�on/laws/ zakono-
dateljnie-ak�-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-v-sfere-kons�tutsionnogo-stroya-os-
nov-pravoporyadka-a-takje-deyateljnos�-organov-gosudarstvennoy-vlas�-i-upravleniya 
/kons�tutsionniy-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-grajdanstve. html 
57 Закон О порядке въезда и выезда из Приднестровья от 19.06.17 г.  h�p://vspmr.org/ 
legisla�on/laws/zakonodateljnie-ak�-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-v-sfere-kons�-
tutsionnogo-stroya-osnov-pravoporyadka-a-takje-deyateljnos�-organov-gosudarst-vennoy-
vlas�-i-upravleniya/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-poryadke-vyezda-v-
pridnestrovskuyu-moldavskuyu-respubliku-i-viezda-iz-pridnestrovskoy-moldavskoy-respub-
liki-.html  
58 Закон О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Придне-
стровье от 19.06.17 г. h�p://vspmr.org/legisla�on/laws/zakonodateljnie-ak�-pridnestrov-
skoy-moldavskoy-respubliki-v-sfere-kons�tutsionnogo-stroya-osnov-pravopo-ryadka-a-takje-
deyateljnos�-organov-gosudarstvennoy-vlas�-i-upravleniya/zakon-pridnestrovskoy-moldav-
skoy-respubliki-o-pravovom-polojenii-inostrannih-grajdan-i-lits-bez-graj-danstva-v-pridne-
strovskoy-moldavskoy-respublike-.html
59 Закон О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в При-
днестровье от 19.06.2017 // h�p://vspmr.org/legisla�on/laws/zakonodateljnie-ak�-pri-
dnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-v-sfere-kons�tutsionnogo-stroya-osnov-pravoporyadka-
a-takje-deyateljnos�-organov-gosudarstvennoy-vlas�-i-upravleniya/zakon-pridne-strovskoy-
moldavskoy-respubliki-o-migratsionnom-uchete-inostrannih-grajdan-i-lits-bez-grajdanstva-v-
pridnestrovskoy-moldavskoy-respublike-.html 
60 Закон О праве на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Приднестровья от 19.06.17 г. // h�p://vspmr.org/legisla�on/laws/zakonodateljnie 
-ak�-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-v-sfere-kons�tutsionnogo-stroya-osnov-pravo-
poryadka-a-takje-deyateljnos�-organov-gosudarstvennoy-vlas�-i-upravleniya/zakon-pridne-
strovskoy-moldavskoy-respubliki-o-prave-grajdan-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-na-
svobodu-peredvijeniya-vibor-mesta-prebivaniya-i-jiteljstva-v-predelah-pridnestrovskoy-mol-
davskoy-respubliki-.html 
61 Закон О противодействии торговле людьми от 28.07.2010 // h�p://www.vspmr.org/ 
legisla�on/laws/zakonodateljnie-ak�-v-sfere-ugolovnogo-tamojennogo-administra�vnogo-
prava/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-pro�vodeystvii-torgovle-lyudjmi.html 
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răspunderii pentru ac�vitățile legate de traficul de ființe umane; subiecții și 
formele traficului de ființe umane; prevenirea și combaterea traficului de ființe 
umane; reabilitarea socială și protecția vic�melor traficului; controlul și 
supravegherea punerii în aplicare a acțiunilor de combatere a traficului de 
ființe umane. 

În cadrul sistemului ins�tuțional oficial din Transnistria nu există o 
subdiviziune separată a cărei misiune ar fi lucrul cu migranții originari din 
Transnistria în străinătate. Cu toate acestea, în cadrul sistemului ins�tuțional 
din Transnistria sunt subdiviziuni care lucrează cu diverse categorii de 
migranți.

As�el, Ins�tuția responsabilă de domeniul educației din Transnistria își 
desfășoară ac�vitatea cu migranții  plecați pentru studii, în mod par�cular 
abiturienții care doresc să obțină studii în Federația Rusă prin intermediul 
cotelor oferite de către această țară absolvenților școlilor din Transnistria.

Potrivit materialelor de pe pagina de internet a Ins�tuției responsabile 
de domeniul educației din Transnistria, aceasta oferă suport informa�v 
solicitanților care doresc să studieze în Rusia, oferă resurse în scopul desfășurării 

62
testelor de concurs pentru solicitanții de cote, par�cipă la alocarea cotelor .

Lucrul oficial cu migranții care pleacă pentru studii din Transnistria în 
direcția Rusiei este asigurat de un colaborator al reprezentanței misiunii 
Cooperare cu Rusia (Rossotrudnicestvo) în Transnistria.

Misiunea Cooperare cu Rusia (Rossotrudnicestvo) ac�vează din 2002. 
De atunci își desfășoară ac�vitățile sale în Transnistria. Din 2013 
reprezentantul misiunii Cooperare cu Rusia (Rossotrudnicestvo) ac�vează 
la Tiraspol în cadrul unui oficiu permanent. Acțiunile misiunii Cooperare cu 
Rusia (Rossotrudnicestvo) pe teritoriul Transnistriei constau în desfășurarea 
diverselor ac�vități legate de prezentarea ins�tuțiilor de învățământ, 
organizarea diferitor concursuri, distribuirea cotelor, acordarea de 
asistență, cooperarea cu organizațiile compatrioților ruși. (IE, Transnistria)

În prezent, populația originară din Transnistria care pleacă în străinătate 
are posibilitatea de a-și perfecta documentele prin intermediul Serviciului 
Consular din Transnistria. Primirea cererilor se face prin adresarea în persoană 
a cetățenilor, prin apel telefonic, scrisori, inclusiv prin poștă electronică. 
Potrivit interviului cu expertul, adresările către Serviciul Consular țin de 
legalizarea documentelor, obținerea cetățeniei statelor recunoscute.

Cei care ar dori să plece, se adresează cu ches�uni ce țin de eliberarea 
pașapoartelor străine și solicitarea cetățeniei altor state. Pe primul loc se 

62  Квоты- 2017. h�p://minpros.info/index.php?op�on=com_content&task=view&id=3584 
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află cele ce țin de solicitarea cetățeniei ruse. Acest lucru se datorează 
par�cularității statutului nostru juridic și pașaportului emis de autoritățile 
transnistrene, în baza căruia este limitată intrarea pe teritoriul altor țări. 
Adică, ei trebuie să-și perfecteze un alt pașaport. (EI, Transnistria)

Statutul Transnistriei își lasă amprenta asupra specificului ac�vității 
Serviciului Consular, deoarece documentele legalizate în Transnistria nu sunt 
acceptate în toate țările.

O altă problemă ce interesează într-adevăr cetățenii care pleacă este 
cea a recunoașterii actelor transnistrene în străinătate. În acest sens, se 
acceptă solicitări cu privire la aspectele legate de recunoașterea și 
legalizarea documentelor. Deci exercităm și funcția de legalizare a 
documentelor transnistrene pentru a confirma legalitatea acestora peste 
hotare. Nu toate statele interpretează acest lucru drept o legalizare 
propriu-zisă, dar există state care o fac fără probleme. De exemplu, 
documentele privind studiile au fost acceptate fără dificultăți în Bulgaria. 
Cunoaștem cu siguranță că un număr de țări din Orientul Mijlociu recunosc 
documentele noastre. Sunt multe as�el de documente, dar preponderență 
au actele de stare civilă și notariale. (EI, Transnistria)

Ac�vitățile Serviciului Consular se ex�nd și asupra migranților originari 
din  Transnistria  care  au  emigrat  și  au  decis  să  se  întoarcă  în  patria  lor. 
Solicitările acestora se referă, în principal, la probleme legate de restabilirea 
documentelor pierdute și de dobândirea cetățeniei.

De asemenea, suntem solicitați în legătură cu revenirea în Transnistria. 
În marea majoritate a cazurilor, aceste persoane sunt cetățeni ai unor state 
recunoscute,   adică   sunt   rezidenți  ai   Transnistriei,   dar   au   plecat   cu 
pașapoarte moldoveneș�, ucrainene, în altă țară, pașaportul a fost pierdut, 
a expirat etc. Ei nu pot să se întoarcă în Transnistria. Bineînțeles, suntem 
gata să le perfectăm documentele în baza cărora să ajungă la noi, dar 
problema este că statele de tranzit, fie Moldova, fie Ucraina, nu le vor 
permite accesul în baza acestor documente. În consecință, aceș� oameni 
sunt obligați să se adreseze consulatului țării care le-a oferit acte 
confirma�ve de deținere a cetățeniei. Dar am avut și cazuri când s-au 
adresat persoane care, într-un fel sau altul, fie că încă în �mpul în care era 
posibil să se deplaseze în baza documentelor sovie�ce, sau fie că au ajuns 
ilegal în acea țară, și nu pot ieși oficial din țara respec�vă. Ei nu pot, pentru 
că nu au documentele și cetățenia unui stat recunoscut. A fost un as�el de 
caz când un băș�naș și rezident al Transnistriei s-a adresat Ambasadei 
Moldovei în Rusia pentru un cer�ficat de întoarcere. Dar el a fost refuzat, 

CAPITOLUL 10. REGLEMENTAREA MIGRAȚIEI 



141

după care partea transnistreană i-a eliberat un cer�ficat de întoarcere 
transnistrean și s-a adresat colegilor moldoveni pentru a-i asigura accesul 
acasă, doar trebuia să se întoarcă cumva. După aceasta, Moldova și-a 
revizuit abordarea, cetățeanul a fost invitat la Ambasadă, unde i-a fost 
eliberat cer�ficatul, apoi s-a întors la noi în Transnistria. (EI, Transnistria)

Conform  materialelor  interviului  cu  experți,  structurile  oficiale  din 
Transnistria  sunt  preocupate  de  problemele  de  întoarcere  a  copiilor 
migranților în patria lor.

Avem o altă problemă foarte acută – întoarcerea copiilor rezidenților 
din Transnistria. De cele mai dese ori, aceș�a sunt copii pe care părinții i-au 
abandonat. De exemplu, un locuitor al Transnistriei, care deține acte 
confirma�ve de cetățenie a Republicii Moldova, a plecat în Rusia, acolo i s-
a născut copilul, mama l-a abandonat. Partea rusă cunoaște de unde a 
venit mama, acest copil nu este cetățean al Rusiei, așa că se aplică 
procedura de repatriere. Desigur, ei vor fi repatriați în Moldova, ținând 
seama de faptul că mama este cetățean al Republicii Moldova. Moldova, la 
rândul ei, nu poate determina forma de protecție a copilului, toate rudele 
sale trăiesc în Transnistria. Prin urmare, de soarta acestui copil se ocupă 
partea transnistreană.( EI, Transnistria)

Un grup separat de migranți care se întorc sunt cei repatriați în Israel și 
Germania. Unii dintre ei au părăsit Transnistria până în anii 1990 sau nu au 
reușit să se documenteze în Transnistria. Peste ani de la întoarcerea în 
Transnistria, serviciul de migrație îi consideră drept cetățeni străini, 
complicând as�el procedura de legalizare a acestora în Transnistria, de 
obținere a serviciilor de protecție socială – educație, medicală etc.

Repatriații transnistreni în Germania și Israel  care doresc să se 
întoarcă în Transnistria ni se adresează în scris. Ei sunt interesați de 
problema obținerii actelor transnistrene, unii urmărind în acest sens și 
scopuri obscure. Aceasta face obiectul impozitării. Noi, desigur, le oferim 
consiliere și transmitem solicitarea ins�tuțiilor relevante, de exemplu în 
ceea ce privește migrația, care se ocupă de aspecte legate de eliberarea 
pașapoartelor etc., deoarece Ins�tuția responsabilă de afacerile externe din 
Transnistria nu se ocupă de problemele ce țin de cetățenie. (EI, Transnistria)

Limitele  privind  ac�vitatea  Serviciului  Consular  legat  de  statutul 
Transnistriei afectează cererea pentru aceste servicii.

Numărul de adresări diferă. Când apar noutăți că regimul este 
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simplificat sau se lucrează asupra simplificării procedurii de obținere a 
cetățeniei ruse, atunci pot fi primite zeci de solicitări pe săptămână. 
Alteori, se înregistrează doar câte o solicitare pe săptămână. (EI, 
Transnistria)

Faptul nerecunoașterii Transnistriei afectează posibilitatea cooperării 
ins�tuțiilor din Transnistria cu structurile oficiale din țările de des�nație pe 
aspecte ce țin de migrația populației.

Lucrăm, în principal, cu ambasadele, cu birourile consulare care se 
ex�nd și asupra teritoriului Transnistriei. Avantajos este că ambasada 
funcționează la Chișinău, altele la Bucureș� sau la Kiev, totul depinde de 
țară. Uneori, poziția poli�că a unor țări nu permite anumitor structuri sau 
chiar ambasadei să accepte documentele noastre. Prin urmare, există 
dificultăți. (EI, Transnistria)

Conform materialelor interviului cu experți, asigurarea unei as�el de 
cooperări depinde și de disponibilitatea resurselor (juridice, economice) din 
Transnistria.

Conform Legii cu privire la cetățenie, autoritățile transnistrene sunt 
obligate să asigure protecția și siguranța transnistrenilor pe teritoriu și în 
afara lui. Nu avem programe adoptate pentru a proteja cetățenii pe 
teritoriul țărilor străine, dar, în orice caz, luăm măsuri pentru a asigura 
protecția acestor persoane aflate în străinătate. (EI, Transnistria) 

În prezent, Transnistria nu are reprezentanțe în Abhazia și Ose�a de Sud. 
Până în 2012, as�el de reprezentanțe existau la Moscova și Kiev, dar au fost 
închise temporar din mo�ve economice.

Liderul Transnistriei, în acest an, ținând cont de ritmul de cooperare cu 
Rusia, a emis indicații în scopul evaluării ches�unii ce ține de reluarea 
ac�vității oficiului de la Moscova. Dar, din nou, soluționarea acestui 
aspect, plus la toate celelalte, se bazează pe necesitatea asigurării 
suportului material și tehnic. (EI, Transnistria)

Cu toate acestea, în ciuda unor limite obiec�ve, potrivit interviului cu 
expertul, structurile oficiale din Transnistria găsesc posibilități de protejare 
peste hotare a originarilor din Transnistria.

Anul trecut, înainte de Anul Nou, unui locuitor al Transnistriei care 
deținea acte ce cer�ficau deținerea cetățeniei Republicii Moldova în 
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Abhazia i-au fost furate toate actele și el nu putea ieși din Abhazia. 
Problema era că nu putea obține un cer�ficat moldovenesc. Trebuia să 
meargă la Moscova. Lui i se permitea să iasă din Abhazia cu acte 
transnistrene, dar în Rusia nu putea intra. De-a lungul perioadei de 
soluționare a acestei situații șeful reprezentanței Transnistriei în Abhazia i-
a acordat asistența necesară cetățeanului, care a fost plasat într-un spital 
militar când s-a îmbolnăvit și apoi însoțit la aeroport.

Au existat cazuri în care cetățenii s-au aflat într-o situație în care actele 
lor nu erau recunoscute de anumite ins�tuții / structuri. Ne-am adresat 
direct ins�tuției respec�ve care nu accepta unul sau altul din documente, 
oferind explicații. Noi soluționăm probleme. (EI, Transnistria)

În pofida tensiunii relațiilor dintre Transnistria și malul drept al Nistrului, 
în partea ce ține de protecția cetățenilor originari din Transnistria aflați în 
străinătate, ins�tuțiile din stânga și cele  din dreapta Nistrului dau dovadă de 
cooperare.

A fost un caz, în Germania, când pentru doi dintre cetățenii noștri au 
fost intentate dosare penale pentru u�lizarea actelor false – permisul de 
conducere. Partea moldovenească a solicitat informații. Am pregă�t 
modele de permise de conducere și le-am trimis la Ambasadă pentru a le 
prezenta poliției germane. După aceea, problema a fost rezolvată. Suntem 
dispuși spre cooperare. (EI, Transnistria)

Una dintre posibilitățile de protecție a originarilor din Transnistria aflați 
în străinătate este legată de dublă cetățenie. Fiind cetățean al unei altei țări, 
migrantul originar din Transnistria poate apela la resursele acesteia pentru a-și 
proteja drepturile.

Transnistria nu are acorduri directe și nu a semnat acorduri privind 
cooperarea în domeniul migrației populației. Dar avem încă o resursă. În 
ce constă specificul Transnistriei? Toate persoanele care au plecat legal în 
străinătate din Transnistria sunt și cetățeni ai unor state recunoscute. În 
aceste cazuri, împreună cu statul respec�v, rezolvăm dificultățile care 
apar. Dacă cineva, să presupunem, este cetățean al Ucrainei sau al Rusiei, 
atunci ținem contact cu organele acestora, ne implicăm pentru a asigura 
protejarea drepturilor persoanei. De exemplu, colaboratorul de poliție 
Maxim Kuzmicev a fost reținut la Atena, bineînțeles, că am alertat toate 
părțile, toate organizațiile internaționale care sunt responsabile pentru 
drepturile omului. El este un cetățean al Rusiei, așa că ne-am adresat și 
Rusiei, cu condiția să prezentăm informațiile necesare pentru ca părții ruse 
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să îi fie mai ușor să mențină un dialog. Am avut o situație în care, mi se 
pare, militanții din Siria au capturat un grup de persoane, printre care era și 
o locuitoare din Transnistria, care este și cetățean al Republicii Moldova. 
De asemenea, am reacționat prompt. Am adresat o solicitare părții 
moldoveneș�. Femeia a fost eliberată în cele din urmă. În principiu, folosim 
acest  canal,  pentru  că  nu  putem  să  o  facem  de  sine  stătător.  (EI, 
Transnistria)

Potrivit materialelor interviului cu expertul, în cazul protecției sociale a 
locuitorilor originari din Transnistria care se află în străinătate, realizate de 
către structurile oficiale din Transnistria, în cazuri rare sunt folosite resurse ale 
organizațiilor internaționale, de exemplu, Organizația Internațională pentru 
Migrație.

În  prac�că,  nu  am  întâlnit  niciun  caz  în  care  să  le  fi  recomandat 
transnistrenilor   să   se   adreseze   organizațiilor   internaționale.   Deși 
interacționăm cu unele organizații neguvernamentale, pentru că uneori 
cetățenii ni se adresează nu nouă, ci către aceste organizații sau, în același 
�mp, și lor, și nouă, prin urmare noi începem să lucrăm. (EI, Transnistria)

În calitate de resursă de protecție juridică și socială a migranților 
originari din Transnistria aflați în străinătate, organismele internaționale sunt 
implicate printr-un sistem de organizații neguvernamentale. As�el, organizația 
obștească „Interacțiune” de mai mult de 10 ani ac�vează în domeniul 
prevenirii traficului de ființe umane, migrației și acordă asistență celor care s-
au aflat într-o situație dificilă peste hotare. Pe tot parcursul acestei perioade au 
fost primite la linia telefonică fierbinte mai mult de 11.000 de apeluri. Totuși, 
numărul de apeluri la linia telefonică fierbinte este în scădere cu fiecare an, 
fapt strâns legat de creșterea gradului de conș�en�zare a persoanelor care 
doresc să plece peste hotare sau să-și găsească un loc de muncă.

„Interacțiunea” cooperează ac�v cu organizațiile internaționale în 
domeniul migrației din diverse țări, datorită cărora a fost acordată asistență 
migranților originari din Transnistria care au avut de suferit în principal pe 
teritoriul Siriei, Emiratelor Arabe, Turciei, Indoneziei. Principalele infracțiuni 
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au fost legate de limitarea libertății, dreptului de a-și alege munca .

Un spectru larg de acțiuni de prevenire a migrației ilegale și de combatere 
a traficului de ființe umane sunt desfășurate și de alte organizații obșteș�. 
Agenția de informare „Aspectul Social”, Centrul pentru sprijin psihologic „Lada”, 
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Centrul „Iniția�ve pentru femei”, Centrul regional de instruire „Sinergia”, 
64

Centrul „Rezonanță”, Centrul de servicii sociale „Perspec�va” .
Timp de mulți ani, organizația obștească „Sohnut” are în Transnistria o 

Reprezentanță permanentă a agenției evreilor. Ac�vitățile sale vizează, printre 
altele, furnizarea de asistență informațională și de consiliere cetățenilor cu 
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rădăcini evreieș� care au decis să se stabilească în statul Israel . Organizația 
par�cipă la pregă�rea viitorilor imigranți în etapa premergătoare migrației: 
perfectarea documentelor, cunoașterea culturii evreieș�, religiei, limbii.

De asemenea, migranții beneficiază de servicii oferite de un șir de 
organizații de afaceri. În Transnistria, acestea sunt în principal reprezentate de 
antreprenori individuali care oferă servicii în domeniul transportului de 
călători pe ruta Moscova și Sankt-Petersburg.

 Un anumit spectru de servicii comerciale sunt oferite transnistrenilor 
care intenționează să migreze peste hotare în țările îndepărtate. Aceste 
servicii constă în învățarea unei limbi străine, perfectarea documentelor, 
medierea la angajarea în străinătate.

Această piață a serviciilor comerciale pentru migranți este foarte mare, 
deoarece majoritatea migranților se orientează spre Rusia.

În cadrul interviului, migranții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la 
obținerea anumitor servicii comerciale pe ches�unile ce țin de migrație, 
întrucât au loc multe cazuri de fraudă în această privință.

În Marea Britanie am plecat cu cetățenie română. Pentru a pleca 
acolo, pentru a perfecta documentele, pentru a găsi un loc de muncă, am 
apelat la o agenție pentru ocuparea forței de muncă care acordă asistență 
migranților din Republica Moldova. În consecință, agenția nu și-a îndeplinit 
obligațiile. Trebuia să decid totul pe loc. Trebuia să caut informații prin 
internet. Pentru agenție neîndeplinirea obligațiilor este o posibilitate de a 
câș�ga mai mulți bani. Ei sunt interesați de faptul că migranții să cunoască 
cât mai puține informații, să nu fie de acord cu oferta disponibilă pentru 
trai și locuri de muncă, pentru ca pentru aceste locuri să pre�ndă mai multe 
persoane și, as�el, lor să le crească veniturile. (FG, Marea Britanie)

La momentul sosirii și perfectării actelor în Marea Britanie am avut 
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multe probleme cu documentația. Am plă�t pentru anumite servicii, dar 
am fost înșelată. (FG, Marea Britanie)

Părinții mei s-au căsătorit la mijlocul anilor 1990. Au construit o casă. 
Veniturile lor erau mici. Au fost copleșiți de ideea de a pleca la muncă în 
Italia. Ei au folosit serviciul unui mediator, o femeie, care în cele din urmă s-
a dovedit a fi o escroacă. Banii și �mpul a fost irosit pentru perfectarea 
documentelor (chiar au trebuit să meargă la Kiev), pentru eforturile de a 
învăță limba italiană etc. (II, Rusia)

Situația creată în domeniul reglementării migraționale în Transnistria 
față de populația care pleacă peste hotare s-a reflectat direct asupra 
rezultatelor sondajului migranților.

Se poate observa că majoritatea absolută a migranților ches�onați sunt 
informați în mod necorespunzător despre posibilitățile de protecție juridică și 
socială în străinătate a migranților originari din Transnistria și despre primirea 
oricărei  asistențe  din  partea  Transnistriei.  Doar  13.3%  respondenți  din 
Germania, 7 % din Rusia și 1% din Italia au indicat că sunt la curent cu iniția�ve 
din partea Transnistriei cu privire la migranții originari din Transnistria aflați 
peste hotare. La întrebarea deschisă privind iniția�vele concrete ale ins�tuției 
din Transnistria  referitoare la originarii din Transnistria aflați în străinătate am 
primit doar două răspunsuri: recunoașterea diplomelor migranților originari 
din Transnistria și relațiile de afaceri cu Rusia.

Par�cipanții în cadrul cercetării au exprimat necesitatea implicării mai 
ac�ve a autorităților transnistrene în acordarea sprijinului cetățenilor aflați în 
străinătate.

În primul rând, trebuie să recunoaștem că aproxima�v 50% din 
numărul populației migrează temporar sau permanent. Apoi, pe baza 
experienței altor țări, să acordăm sprijin din partea statului pentru 
diaspora din străinătate. (IE, Rusia)

Am fost voluntar pe probleme ce țin de acordarea asistenței sociale 
refugiaților din Ucraina la Moscova. Concetățenii noștri, de asemenea, au 
nevoie de protecție a drepturilor și asistență socială. Băș�nașii noștri se 
confruntă cu diverse probleme care trebuie soluționate: hrană, cazare, 
documente. Mulți oferă asistență u�lizând legăturile personale sau în 
conformitate cu legislația în vigoare, însă este nevoie de o ins�tuție pentru 
a proteja drepturile transnistrenilor în Rusia. (IE, Rusia)

Autoritățile transnistrene nu ar trebui să fie indiferente față de 
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problemele transnistrenilor aflați în străinătate. Ele trebuie să colaboreze 
mai ac�v cu mass-media rusească. Trebuie să dezvolte rețele de 
socializare, grupuri de socializare pentru transnistreni pe rețele precum 
Vkontakte, pe Facebook, as�el încât să poată obține informații, să 
comunice între ei, să facă schimb de informații.  (IE, Rusia)

Eu nu pot să iden�fic vreo modalitate de a primi în mod regulat o 
pensie în Transnistria. La fiecare trei luni ei solicită de la mine un cer�ficat 
care indică faptul că trăiesc. El trebuie obținut aici în Italia, tradus în limba 
rusă și legalizat la Tiraspol. Întreaga procedură mă costă 50 de euro. 
Pentru mine aceasta este scump. Pentru a nu pleca acasă la fiecare trei 
luni, am făcut o procură pentru sora mea care se ocupa de această 
problemă birocra�că la Tiraspol.  (FG, Italia)

Putem concluziona că în Transnistria, cu referință la locuitorii care 
pleacă în străinătate, sunt realizate un șir de acțiuni de reglementare, dar, din 
cauza statutului nerecunoscut și asigurării cu resurse a Transnistriei, acestea 
nu reflectă în mod adecvat interesele și nevoile migranților originari din 
Transnistria. În ul�mii ani, ac�vitățile cu migranții sunt efectuate de 
organizațiile obșteș�. Dezvoltarea în perspec�vă a programelor în domeniul 
migrației în Transnistria se întrevede prin jus�ficarea necesității sprijinirii 
migranților aflați în străinătate, interacțiunea dintre structurile oficiale din 
Transnistria și societatea civilă pe acest aspect, precum și implicarea 
organizațiilor internaționale.
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CONCLUZII

Pe parcursul ul�melor trei decenii, refluxul intens al populației din 
Transnistria în străinătate a dus la formarea unei comunități care, în cadrul 
acestui studiu, a fost definită drept diasporă a Transnistriei. Aceasta include 
originarii din Transnistria emigrați la �mpul lor care s-au stabilit într-un alt loc 
de reședință; migranții economici și de studii originari din Transnistria. Este 
imposibilă es�marea proporției diasporei din Transnistria, însă dimensiunile 
acesteia sunt comparabile cu numărul întregii populații din Transnistria.

În lumea modernă, acolo unde populația este implicată pe scară largă în 
procesele de migrare, se remarcă existența unor poli�ci de ins�tuționalizare și 
ac�vități cu diaspora. Experiența mai multor țări, cum ar fi Israelul, Armenia, 
Irlanda, Mexicul etc., arată că implementarea unui complex de poli�ci privind 
diasporele afectează nu numai diaspora însăși, dar are repercusiuni și asupra 
reputației și imaginii unui stat, atrac�vității lui inves�ționale și creșterii 
economice, dezvoltării culturale și democra�ce. 

În   opinia   noastră,   în   această   etapă   a   situației   migraționale   în 
Transnistria, se constată necesitatea implementării unor programe specifice 
referitoare la diaspora din Transnistria. Subiecți ai implementării ar putea fi 
structurile oficiale din Transnistria, organizațiile obșteș� (inclusiv cele 
internaționale), en�tățile de afaceri, reprezentanții comunității ș�ințifice, ai 
mass-media. 

Pașii concreți în această direcție ar fi:

- Pregă�rea în etapa pre-migrație a potențialilor migranți. Aceasta 
trebuie să includă: informarea potențialilor migranți despre ac�vitățile 
ins�tuțiilor responsabile pentru problemele migrației, prezentarea unor 
instrucțiuni privind competențele necesare și regulile de ședere în țara-gazdă, 
recalificarea în funcție de nevoile pieței forței de muncă a țării de des�nație, 
medierea cu țara-gazdă (autorități de migrare, angajatori).

- Suportul social al migranților în străinătate. Acesta implică:
înregistrarea tuturor �purilor de migranți originari din Transnistria, crearea 
rețelei de comunicare între migranți, monitorizarea situației migranților în 
străinătate, furnizarea unor diverse servicii sociale (asistență juridică, 
asistență în situații de urgență, servicii de transfer de bani etc.).

- Ins�tuționalizarea diasporei din Transnistria. Este necesară formarea 
unor grupuri de iniția�vă, organizații obșteș� în localitățile de ședere 
compactă a originarilor din Transnistria; îndeplinirea de către acestea a unui 
complex de funcții în sprijinul diasporei din Transnistria în străinătate și 
asigurarea legăturilor cu Transnistria prin organizația de diasporă.
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- Programul-țintă de lucru cu migranții de studii. Este necesar să existe 
un efect al migrației educaționale. Pentru perioada de studii, a se organiza 
sprijinirea studenților originari din Transnistria care studiază în străinătate: a-i 
ajuta să se adapteze, a-i susține în cazul unor probleme, a u�liza ins�tuția de 
învățământ superior a studentului ca o bază pentru lucrările ș�ințifice și de 
cercetare relevante și specifice pentru problemele din Transnistria; a asigura 
prac�ca studenților în organizațiile din Transnistria și a garanta angajarea 
�nerilor specialiș�. 

- Ac�vități cu membrii familiilor migranților care au rămas în 
Transnistria (în special, pentru copii și părinții în etate ai migranților). 
Ac�vitățile în privința copiilor migranților trebuie să vizeze următoarele 
obiec�ve: prevenirea vagabondajului, consultanță cu privire la educație, 
monitorizarea efectuării studiilor, prevenirea comportamentului deviant. Cu 
referire la părinții în etate ai migranților, se va urmări protecția și asigurarea lor 
socială. 

- Programul-țintă pentru angajarea în câmpul muncii a migranților 
reveniți. Este necesară modernizarea întregului sistem de recrutare și 
repar�zare a personalului. Reducerea rolului legăturilor sociale ale lucrătorului 
și acordarea de prioritate ap�tudinilor și performanțelor sale. Trebuie găsite 
rezerve pentru plasarea în câmpul muncii a migranților care revin, în funcție de 
domeniul lor de ac�vitate și calificarea obținută. Experiența pozi�vă a angajării 
în câmpul muncii a migrantului în străinătate trebuie să fie folosită la baș�nă.

- Programul-țintă de implicare a migranților care revin în ac�vitatea de 
antreprenoriat. Migranții trebuie delimitați ca un potențial grup de 
întreprinzători. În acest sens, se va mo�va și se vor stabili perspec�ve pentru 
ac�vitatea de antreprenoriat. Migranții care revin în programele de instruire în 
domeniul ac�vității de antreprenoriat vor fi incluși în as�el de ac�vități. 

- Adaptarea socioculturală și psihologică a migranților care revin la 
baș�nă.  În  �mpul  șederii  migrantului  în  străinătate  se  produc  anumite 
schimbări în caracterul acestuia, el își redefinește valorile existențiale, are loc 
schimbarea modelelor de comportament familial (de exemplu, femeile devin 
independente financiar, mizează pe relații de egalitate în familie). Modificărilor 
le-a fost supusă și societatea din Transnistria. În etapele inițiale ale întoarcerii 
la baș�nă, migrantului trebuie să i se asigure oferirea unui sprijin psihologic și 
asistență pentru integrare în societatea compatrioților săi. Există soți, părinți și 
copii care au nevoie de sprijin psihologic pentru regăsirea reciprocă.

În ansamblu, realizarea acestor direcții de lucru cu migranții originari 
din Transnistria poate modifica efectul situației de migrație curente, 
accentuând beneficiile de pe urma unui as�el de fenomen.

CONCLUZII
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ANEXE

Anexa 1. 
Caracteris�cile social-demografice 

ale eșan�onului
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Sexul dvs.?

Bărbat

Femeie

Vârsta dvs.?

18–30 ani

31–40 ani

41–50 ani

50  de ani și mai mult

Stare civilă?

Celibatar (necăsătorită)

Căsătorit(ă)

Aflat(ă) în concubinaj

Divorțat(ă)

Văduv(ă)

48

52

59

20

17

4

49

32

9

8

2

34

66

20

26

23

31

17

63

5

9

6

43,3

56,7

50

20

16,7

13,3

36,7

40

13,3

6,7

3,3

46,7

53,3

20

33,3

26,7

20

26,7

36,7

10

20

6,7

50

50

26,7

26,7

30

16,6

26,7

43,3

6,7

13,3

0

50

50

43,3

30

20

6,7

43,3

36,7

0

0

0
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Anexa 2. 
Caracteris�ci educaționale și profesionale 

ale eșan�onului

Care este nivelul dvs. de instruire?

Școală generală (liceu)

Școală profesională (tehnicum)

Diplomă de bacalaureat (colegiu)

Care a fost ul�ma dvs. profesie (ocupație) în Transnistria?

Industrie

Agricultură și silvicultură

Construcții

Transport și comunicații

Comerț și alimentație publică

Deservire informațional-tehnică

Sănătate și ajutor social, educație 
fizică, odihnă și turism

Servicii loca�v-comunale și de 
deservire socială a populației cu 
specific neproduc�v

Administrare

Organe de drept, armată

Antreprenoriat

Elev, student

Șomer, casnică

Sfera deservirii casnice

Alte domenii

Învățământ, ș�ință, cultură și artă

30

18

14

30

12

38

11

1

3

3

8

2

3

1

7

13

1

3

3

32

7

0

4

2

3

31

25

13

1

3

7

11

0

9

12

7

2

3

23

4

0

0

20

13,3

10

56,7

6,7

3,3

20

6,7

0

6,7

0

3,3

6,7

3,3

10

3,3

0

3,3

6,7

20

13,3

36,7

20

30

0

16,7

6,7

0

6,7

10

10

3,3

3,3

10

13,3

0

0

0

0

0

20

0

10

6,9

34,5

13,3

26,7

20,7

37,9

13,3

46,7

0 0

23,3

6,7

10

10

13,3

13,3

3,3

16,7

6,7

10

0

0

3,3

0

0

0

0

6,7

6,7

0

10

6,7

0

3,3

23,3

6,7

0

0

3,3

6,7

Diplomă de licență/de magistru 
(universitate)

Grad de doctor în ș�ințe, 
doctor habilitat
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Anexa 3. 
Caracteris�cile eșan�onului după 

profil teritorial

Locul nașterii?

Transnistria

Moldova, malul drept

Ucraina

Rusia

Germania

Letonia

Unde ați locuit în Transnistria până la plecarea peste hotare?

Tiraspol (Bender, Râbnița)

Orășel

Sat 

Tiraspol

Bender

rn. Râbnița

rn. Camenca

rn. Dubăsari

rn. Grigoriopol

rn. Slobozia

În ce raion al Transnistriei ați locuit până la plecarea peste hotare?

85

5

4

5

0

1

82

16

1

1

0

0

90

6,7

0

0

3,3

0

100

0

0

0

0

0

86,7

10

3,3

0

0

0

100

0

0

0

0

0

37

13

10

5

6

11

18

64

16

20

57

21

22

20

16,7

6,7

6,7

16,7

10

23,3

43,3

20

3,3

13,3

6,7

3,3

10

24

31

9

6

16

5

9

43,3

30

26,7

53,3

23,3

23,3

53,3

13,4

33,3

20,7

6,9

20,7

13,8

24,1

6,9

6,9

24,1

13,8

10,3

10,3

31

3,4

6,9

36,7

33,3

30
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Anexa 4. 
Caracteris�ci etnice și civile ale eșan�onului

Naționalitatea dvs.?

rusă

moldovenească

ucraineană

altele

Limba maternă?

rusa

moldoveneasca (româna)

ucraineana

altele

Cetățenia? (orice număr de răspunsuri)

Rusia

Republica Moldova

Ucraina

altele

Sunteți cetățean al țării în care locuiți acum?

da

nu

56

27

17

0

83

17

0

0

90,4

13,8

8,5

2,1

88

12

21

67

8

4

39

55

2

4

18,4

79,6

1,0

35,7

34

66

36,7

43,3

13,3

6,7

60

36,7

0

3,3

36,8

68,4

5,3

34,4

30

70

43,3

40

10

6,7

70

30

0

0

42,1

57,9

0

42,1

16,7

83,3

40

46,7

13,3

0

43,3

50

6,7

0

25,0

66,7

2,1

37,5

33,3

66,7

50

43,3

6,7

0

63,3

30

6,7

0

26,1

56,5

0

43,4

16,7

83,3
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Anexa 5. 
Distribuirea răspunsurilor la întrebarea 

„Es�mați importanța sarcinilor pe care le îndeplinesc 
organizațiile transnistrene din această țară (Rusia)?”

23

7

13

10

10

10

19

16

14

10

14

7

3

4

31

36

36

38

34

34

24

27

26

28

23

23

27

15

34

37

37

35

43

37

37

35

45

46

45

55

51

61

4

6

10

11

6

13

11

13

8

11

13

8

10

12

8

4

4

6

7

6

9

9

7

5

5

7

9

8

0%   10%   20%   30%   40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%

să sprijine educația copiilor transnistreni

să susțină iniția�ve pentru transferul de
cunoș�nțe și de tehnologii, inovații etc.

să realizeze ac�vități de dezvoltare în
localitățile de baș�nă

să desfășoare ac�vități de caritate pentru
populația social vulnerabilă

să par�cipe la dezvolarea Transnistriei

să promoveze imaginea 
Transnistriei în cadrul evenimentelor culturale 

să susțină transnistrenii prin organizarea 
vieții lor în această țară 

să mențină relațiile transnistrenilor cu
Transnistria

să informeze transnistrenii despre situația
din Transnistria

să promoveze reprezentanții diasporei 
de valoare

să stabilească legături de cooperare cu
asociațiile de interes comun

să promoveze respectarea drepturilor
reprezentanților diasporei

să asigure buna integrare culturală și
socială a noilor emigranți  

să contribuie la consolidarea comunităților

foarte important important nu ș�u, greu de spus

nu este important absolut neimportant
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Anexa 6. 
Distribuirea răspunsurilor la întrebarea 

„Es�mați importanța sarcinilor pe care le îndeplinesc 
organizațiile transnistrene din această țară (Italia)”

25

19

29

25

21

20

32

22

20

21

18

21

20

24

44

48

37

40

44

45

32

40

42

39

41

36

37

32

22

21

30

32

28

32

31

26

36

34

34

37

37

39

9

10

4

3

6

3

4

6

2

5

6

6

4

3

0

2

0

0

1

0

1

6

0

1

1

0

2

2

0%   10%   20%  30%   40%  50%   60%  70%  80%  90% 100%

foarte important important nu ș�u, greu de spus

nu este important absolut neimportant

să promoveze respectarea drepturilor
reprezentanților diasporei

să contribuie la consolidarea comunităților

să promoveze imaginea 
Transnistriei în cadrul evenimentelor culturale 

să asigure buna integrare culturală și
socială a noilor emigranți  

să desfășoare ac�vități de caritate pentru
populația social vulnerabilă

să par�cipe la dezvolarea Transnistriei

să susțină transnistrenii prin organizarea 
vieții lor în această țară 

să stabilească legături de cooperare cu
asociațiile de interes comun

să realizeze ac�vități de dezvoltare în
localitățile de baș�nă

să sprijine educația copiilor transnistreni

să susțină iniția�ve pentru transferul de
cunoș�nțe și de tehnologii, inovații etc.

să promoveze reprezentanții diasporei 
de valoare

să mențină relațiile transnistrenilor cu
Transnistria

să informeze transnistrenii despre situația
din Transnistria
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Anexa 7. 
Distribuirea răspunsurilor la întrebarea 

„Es�mați importanța sarcinilor pe care le îndeplinesc 
organizațiile transnistrene din această țară (Germania)”

17

13

20

20

20

13

14

17

13

17

17

13

13

0

27

27

17

17

13

20

17

13

17

10

10

13

7

20

50

53

53

53

57

64

63

60

63

67

60

67

70

13

6

7

3

7

7

3

3

7

7

3

13

7

10

60

0

0

7

3

3

0

3

3

0

3

0

0

0

7

0%   10%   20%  30%   40%  50%   60%  70%  80%  90% 100%

foarte important important nu ș�u, greu de spus

nu este important absolut neimportant

să promoveze respectarea drepturilor
reprezentanților diasporei

să contribuie la consolidarea comunităților

să promoveze imaginea 
Transnistriei în cadrul evenimentelor culturale 

să asigure buna integrare culturală și
socială a noilor emigranți  

să desfășoare ac�vități de caritate pentru
populația social vulnerabilă

să par�cipe la dezvolarea Transnistriei

să susțină transnistrenii prin organizarea 
vieții lor în această țară 

să stabilească legături de cooperare cu
asociațiile de interes comun

să realizeze ac�vități de dezvoltare în
localitățile de baș�nă

să sprijine educația copiilor transnistreni

să susțină iniția�ve pentru transferul de
cunoș�nțe și de tehnologii, inovații etc.

să promoveze reprezentanții diasporei 
de valoare

să mențină relațiile transnistrenilor cu
Transnistria

să informeze transnistrenii despre situația
din Transnistria
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Anexa 8. 
Distribuirea răspunsurilor la întrebarea 

„Es�mați importanța sarcinilor pe care le îndeplinesc 
organizațiile transnistrene din această țară (Israel)”

3

7

3

7

0

3

3

0

10

0

0

3

3

3

64

26

30

20

27

20

20

23

10

20

17

10

10

10

23

60

57

53

63

67

60

64

67

67

73

70

64

64

10

7

10

20

10

10

17

13

13

13

10

17

23

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%   10%   20%  30%   40%  50%   60%  70%  80%  90% 100%

foarte important important nu ș�u, greu de spus

nu este important absolut neimportant

să stabilească legături de cooperare cu
asociațiile de interes comun

să promoveze reprezentanții diasporei 
de valoare

să promoveze imaginea 
Transnistriei în cadrul evenimentelor culturale 

să contribuie la consolidarea comunităților

să par�cipe la dezvolarea Transnistriei

să informeze transnistrenii despre situația
din Transnistria

să sprijine educația copiilor transnistreni

să desfășoare ac�vități de caritate pentru
populația social vulnerabilă

să susțină iniția�ve pentru transferul de
cunoș�nțe și de tehnologii, inovații etc.

să promoveze respectarea drepturilor
reprezentanților diasporei

să realizeze ac�vități de dezvoltare în
localitățile de baș�nă

să mențină relațiile transnistrenilor cu
Transnistria

să asigure buna integrare culturală și
socială a noilor emigranți  

să susțină transnistrenii prin organizarea 
vieții lor în această țară 
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Anexa 9. 
Distribuirea răspunsurilor la întrebarea 

„Es�mați importanța sarcinilor pe care le îndeplinesc 
organizațiile transnistrene din această țară (Portugalia)”

26

16

20

26

24

18

24

22

16

22

12

12

12

14

48

58

52

42

44

46

38

40

46

38

48

44

40

36

24

20

22

24

30

34

36

34

36

38

34

40

44

46

2

6

6

6

2

2

2

2

2

2

6

4

4

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

4

0%   10%   20%  30%   40%  50%   60%  70%  80%  90% 100%

foarte important important nu ș�u, greu de spus

nu este important absolut neimportant

să promoveze respectarea drepturilor
reprezentanților diasporei

să contribuie la consolidarea comunităților

să promoveze imaginea 
Transnistriei în cadrul evenimentelor culturale 

să asigure buna integrare culturală și
socială a noilor emigranți  

să desfășoare ac�vități de caritate pentru
populația social vulnerabilă

să promoveze reprezentanții diasporei 
de valoare

să sprijine educația copiilor transnistreni

să stabilească legături de cooperare cu
asociațiile de interes comun

să realizeze ac�vități de dezvoltare în
localitățile de baș�nă

să susțină iniția�ve pentru transferul de
cunoș�nțe și de tehnologii, inovații etc.

să susțină transnistrenii prin organizarea 
vieții lor în această țară 

să informeze transnistrenii despre situația
din Transnistria

să mențină relațiile transnistrenilor cu
Transnistria

să par�cipe la dezvolarea Transnistriei
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Anexa 10. 
Distribuirea răspunsurilor la întrebarea 

„Es�mați importanța sarcinilor pe care le îndeplinesc 
organizațiile transnistrene din această țară 

(Marea Britanie)”

27

23

20

17

13

20

17

17

13

13

17

23

17

10

50

50

50

53

54

44

47

46

47

47

40

30

36

37

23

26

27

27

30

33

33

27

37

27

40

40

33

43

0

0

3

3

3

3

3

10

3

10

3

7

7

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

7

0

0%   10%   20%  30%   40%  50%   60%  70%  80%  90% 100%

foarte important important nu ș�u, greu de spus

nu este important absolut neimportant

să promoveze respectarea drepturilor
reprezentanților diasporei

să contribuie la consolidarea comunităților

să promoveze imaginea 
Transnistriei în cadrul evenimentelor culturale 

să asigure buna integrare culturală și
socială a noilor emigranți  

să desfășoare ac�vități de caritate pentru
populația social vulnerabilă

să par�cipe la dezvolarea Transnistriei

să susțină transnistrenii prin organizarea 
vieții lor în această țară 

să stabilească legături de cooperare cu
asociațiile de interes comun

să realizeze ac�vități de dezvoltare în
localitățile de baș�nă

să sprijine educația copiilor transnistreni

să susțină iniția�ve pentru transferul de
cunoș�nțe și de tehnologii, inovații etc.

să promoveze reprezentanții diasporei 
de valoare

să mențină relațiile transnistrenilor cu
Transnistria

să informeze transnistrenii despre situația
din Transnistria
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Anexa 11. 

CLASIFICAREA MOTIVELOR DE ÎNTOARCERE ACASĂ

Mo�ve poli�ce

1. Statutul Transnistriei. Situație poli�că stabilă. Îmbunătățirea situației. 

2. Patrio�sm. Îmi place Transnistria.

3. Mo�ve juridice. Nu mă pot legaliza în străinătate.

Mo�ve economice

1. Ocupație. Puține posibilități de a munci în străinătate. La pierderea 
locului de muncă în străinătate. Angajare conform profesiei. Când vor fi 
oportunități pentru inves�ții. Pentru a deschide o afacere. 

2. Venituri. Dezvoltare economică durabilă. Muncă pentru un salariu 
decent. Creșterea salariului.

Mo�ve de trai

1. Locuință. Bunuri imobiliare proprii. Viață confortabilă.

2. Climă. Condiții naturale.

3. S�l de viață. Grijă pentru propria sănătate. Odihnă. A trăi la bătrânețe 
acasă. Acasă este întotdeauna mai bine.

Mo�ve culturale. Cultură. Mentalitate. Religie.

Mo�ve psihologice.  Acasă mă simt confortabil. Mi-e dor de baș�nă.

Mo�ve familiale. Revenirea în familie. A trăi cu familia și copiii. Acasă 
este toată familia mea. Dor de părinți. Persoanele apropiate sunt aici. 
Prieteni.

Răspunsuri la întrebarea deschisă:
„De ce ați reveni în Transnistria?”
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Anexa 12. 

Răspunsuri la întrebarea deschisă:
„Ce schimbări în viața personală / de familie ar contribui 

la revenirea dvs. în Transnistria?”

Mo�ve juridice. Probleme legate de acte. În cazul  anulării cetățeniei.
 
Mo�ve economice
1. Ocupație. Pierderea capacității de muncă. Pierderea locului de 

muncă. Carieră. Un serviciu bun conform profesiei.

2. Venituri. Îmbunătățirea situației financiare. Independența financiară 
a familiei. Salariu bun. Dacă mă va întreține copilul.

Mo�ve de familie. Boala celor apropiați. Revenirea familiei. Căsătorie. 
Dacă soția și copiii vor reveni. Copiii decid să trăiască la baș�nă. Dacă părinții 
vor insista. Dacă membrii familiei vor insista. Finalizarea studiilor copiilor. Nu 
va fi o persoană care să aibă grijă de copil. Trebuie să îi ajut pe cei apropiați. 
Mutarea tuturor rudelor. Probleme de sănătate ale rudelor. Pericol de divorț.

Alte mo�ve. Dorință. Decizia de a reveni. Finalizarea studiilor.
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Anexa 13. 

Răspunsuri la întrebarea deschisă:
„Ce schimbări în Transnistria 

ar putea contribui la revenirea dvs.?”

Mo�ve poli�ce. 

1. Statutul Transnistriei. Situația poli�că din regiune. Stabilitatea 
poli�că. Rezolvarea conflictelor. Dezvoltare rapidă. Stabilirea relațiilor cu 
statele străine. 

2. A�tudine față de putere. Transnistria îi deservește pe oameni. 
Corec�tudinea poli�cii. Guvern competent. Putere care ar avea grijă de 
oameni. Schimbarea puterii.

3. Mo�ve juridice. Drepturile omului. Legi funcționale.

Mo�ve economice. Dezvoltarea economiei. Îmbunătățirea situației 
economice. Stabilitate economică. Dezvoltare economică.

1. Ocupație. Mai multe locuri de muncă. Posibilitatea plasării în câmpul 
muncii. Găsirea unui loc de muncă bine plă�t. Serviciu promițător. Muncă 
pentru un salariu decent. Loc de muncă într-un domeniu cunoscut.

2. Venituri. Salariu mare. Pensii mari. Salarii decente. Creșteri salariale. 
Venit stabil. Scăderea prețurilor și creșterea salariilor. Nivel de trai decent. 
Îmbunătățirea calității vieții. Cele mai bune condiții de trai. Disponibilitatea 
unei locuințe.

3. Antreprenoriat. Oportunități de afaceri. Dezvoltarea afacerilor mici. 
Condiții pentru afaceri.

Mo�ve de familie. Revenirea la cei apropiați.

Alte mo�ve. Posibilitate de dezvoltare. Dezvoltarea infrastructurii. 
Medicină accesibilă. Dezvoltarea ocro�rii sănătății. Programe sociale. 
Locuință accesibilă. Disponibilitatea unei locuințe. Modernizare. Dezvoltarea 
culturii. Încredere în viitor.
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Anexa 14. 

Răspunsuri la întrebarea deschisă:
„De ce nu ați reveni în Transnistria?”

Bariere poli�ce

1. Statutul Transnistriei. Situație tensionată. Nu se poate trăi în pace. 
Zonă de conflict. Situație poli�că dificilă. Destabilizare totală.

2. A�tudine față de putere. Niciun sprijin din partea ins�tuțiilor din 
Transnistria. Corupție.

3. Bariere juridice. Legi proaste. Dezordine juridică. Lipsă de documente. 
Lipsa jus�ției. Lipsă de universități cu diplomă recunoscută. 

Bariere economice

1. Ocupație. Acasă nu sunt locuri de angajare. Lipsa unui serviciu 
convenabil. Lipsă unui serviciu bun. Este dificil să-ți găseș� un serviciu potrivit 
specialității. Vreau să avansez în carieră. În străinătate sunt locuri de muncă.

2. Venituri. Acasă este dificil de câș�gat. Salarii mici. Pensia este foarte 
mică. Vreau să economisesc bani. Trebuie să mă întrețin singur. În străinătate 
salariile sunt mai mari. Trimit bani copiilor din străinătate. Nu am cu ce să-mi 
întrețin viața.

3. Nivel de trai. Nivel scăzut de trai. Nivel scăzut de asistență socială. 
Stare financiară scăzută. Asigurarea socială este organizată slab. În 
străinătate condițiile de viață sunt mai bune. 

Bariere de trai

1. Locuință. Casa mea este în străinătate. Am cumpărat un imobil în 
străinătate. M-am angajat la serviciu în străinătate.

2. S�l de viață. În străinătate este mult mai bine. Ne-am obișnuit să 
trăim al�el. Îmi place să trăiesc într-o altă țară. M-am obișnuit cu o altă țară. 
Vreau să trăiesc într-o țară dezvoltată.

3. Climă. Climă. Probleme de sănătate.

Bariere culturale. Nu sunt condiții pentru un trai civilizat.

Bariere psihologice. Viitorul meu este în străinătate. Nu văd sensul. 
Insuficiență de oportunități. Nu vreau. Nu doresc. Nu există perspec�ve. Nu 
sunt perspec�ve pentru copii. Nu are niciun sens. Nu există cer�tudine. Lipsă de 
perspec�ve. Sunt dezamăgit. Nu voi putea trăi acolo.

Bariere de familie. Oamenii apropiați sunt în alte țări. Cei apropiați nu 
sunt la baș�nă. M-am căsătorit cu un străin, m-am stabilit aici. Copiii și familia 
au decis să rămână în străinătate. În străinătate este toată familia mea. Vreau 
să-i iau pe toți cei apropiați cu mine. Vreau să mă căsătoresc în străinătate.



Anexa 15. 

Răspunsuri la întrebarea deschisă:
„Ce v-ar putea împiedica să reveniți în Transnistria?”

Bariere poli�ce. Război. Închiderea hotarelor. Situație poli�că neclară. 
Statut nerecunoscut. Instabilitate.

Bariere juridice. Pierderea documentelor. Cetățenia altei țări. Dacă 
voi primi permisul de muncă. Obținerea cetățeniei într-o altă țară. Probleme 
la vama ucraineană.

Bariere economice. Criză. Economia proastă a regiunii. Înrăutățirea 
situației economice. Dezastru economic.

1. Ocupație. Șomaj. Dacă nu voi găsi un loc de muncă în Rusia, mă voi 
întoarce. Disponibilitate de locuri de muncă în străinătate. Studii, ulterior 
serviciu. Serviciu bun.

2. Venituri. Sărăcie. Salariu. Stare financiară scăzută. Nivel scăzut de 
trai. Nu voi putea să-mi întrețin copiii. Salariu bun. Pensie bună.

Bariere de trai

1. Locuință. Locuință proprie. Locuință personală (nu închiriată).

2. S�l de viață. Viață bună în Europa. Stare de sănătate bună.

Bariere de familie. Plecare în străinătate a tuturor rudelor și apropiaților. 
Dacă familia va decide să rămână peste hotare. Fondarea familiei. Lipsa rudelor 
și a celor apropiați. Decesul apropiaților.
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Anexa 16. 

Răspunsuri la întrebarea deschisă:
„De ce sunteți deciși să inves�ți banii dvs. în afaceri 

în Transnistria?”

Factori ce țin de patrio�sm. Pentru dezvoltarea orașului. Oraș frumos, 
mulți oameni demni. Sen�mente patrio�ce. Pentru dezvoltarea economiei. 
Pentru a ajuta oamenii. Pentru că îmi asociez viitorul cu baș�na. Pentru că sunt 
obișnuit cu oamenii din Transnistria. Cred că această regiune are oportunități. 
Vreau să-mi fac patria mai prosperă. Ca să trăiesc acasă, în țara mea.

Factori ce țin de familie. Să fiu alături de părinți. Pentru copii. Pentru a-
mi asigura familia. Pentru a lucra acasă.

 
Factori pragma�ci. 
Văd un viitor. Întrevăd anumite perspec�ve. Îmi cunosc munca. Este ușor 

să câș�gi, dacă ai afacerea ta. Este mai ușor să lucrezi acasă. Interes personal. 
Pentru  că  domeniul  afacerilor  este  subdezvoltat.  Ex�nderea  orizontului. 
Posibilitatea de a deveni om de afaceri. Pentru a reveni la muncă. Pentru ca la 
întoarcerea mea acasă să am cu ce mă ocupa.
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Anexa 17. 

Răspunsuri la întrebarea deschisă:
„De ce nu sunteți deciși să inves�ți banii Dvs. 

în afaceri în Transnistria?”

Factori poli�ci. Birocrația. Nu sunt susținute afacerile mici. Autoritățile 
împiedică dezvoltarea. Război; nu există stabilitate. Povară fiscală înaltă. 
Funcționari corupți. Legile nu funcționează. Nu cred autorităților. Nu există 
oportunități pentru afaceri. Situație poli�că instabilă. 

Factori economici. Sărăcia populației. Afacerile se vor sufoca. Riscuri 
mari. Multe probleme. Eșec posibil. Din cauza crizei. Oamenii sunt săraci. 
Profitabilitate mică. Monopol. Impozite. Nu este profitabil: pierderi mari. Nu 
este la fel de rentabil ca în alte țări. Dificultăți specifice în afacerile locale. 
Teama de a pierde bani. Este dificil să-ți creezi propria afacere. Încă nu am bani 
pentru meditații.

Factori personali. Vârsta. Nu mă interesează. Nu am chef de aceasta. Nu 
văd sensul. Nu voi trăi la baș�nă. Nu sunt pregă�tă să am o afacere. Nu mă 
pricep la afaceri. Nu este interesant. Nu înțeleg. Nu voi locui acolo. Nu ș�u cum. 
Nu vreau. Nu vreau probleme. Nu vreau să risc. Am deja o vârstă, nu am puteri. 
Am un business în străinătate.

    




