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Organizația pe care o reprezint este convinsă că migrația 
poate fi benefică pentru dezvoltarea umană la nivel individu-
al, dar și la nivel de comunități și țări. Dar pentru ca acest im-
pact să fie unul pozitiv, sunt necesare eforturi, servicii si bani. 
Deseori însă uităm de un alt ingredient important – încrede-
rea. Este foarte greu să o construiești și foarte ușor să o pierzi. 
Mulți pleacă acum din localitățile de baștină nu pentru că 
deja nu mai rezistă din cauza greutăților cu care se confruntă. 
O fac deoarece nu văd un viitor mai bun – lipsesc perspec-
tivele. Iar când se ajunge la o masă critică de oameni care 
nu au încredere în ziua de mâine, situația devine și mai grea 
și chiar generează probleme socio-economice reale. Pleacă 
producătorii, dar si consumatorii, pleacă elevii, dar și profe-
sorii. Pleacă preoții și enoriașii. Odată cu pacienții, sau uneori 
înaintea lor, pleacă și medicii. Dispar locuri de muncă și între-
prinderi întregi. 
Programele pe care le implementăm vizează sporirea încre-
derii celor plecați peste hotare − în faptul că au ce face acasă, 
că sunt așteptați, că vor putea să-și câștige o bucată de pâine.  
Nu avem ambiția de a reuși să îi ajutam pe toți, dar încer-
căm să contribuim la identificarea și susținerea unor cazuri 
de revenire reușită. Încercăm să promovăm istoriile acestor 
oameni pentru a-i convinge pe mulți alții că merită să dea o 
șansă țării și comunității de origine. 
Salut curajul și optimismul celor care au decis să revină de 
peste hotare și să își îndrepte eforturile, cunoștințele, entu-
ziasmul și talentul la crearea unui prezent și a unui viitor mai 
bun acasă!
Le doresc un călduros bun venit, succes și realizări!

Coordonator Național  
de Programe în domeniul 
Migrație  și Dezvoltare,
Organizația Internațională 
pentru Migrație

Misiunea în Moldova

Ghenadie CREȚU
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PROMOVAREA 

REVENIRII 

DE PESTE HOTARE  

ȘI FACILITAREA 

REINTEGRĂRII 

ÎN ȚARA DE BAȘTINĂ  

A TINERILOR MOLDOVENI 

CU STUDII ÎN STRĂINĂTATE

Capitolul I
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Lansat la 1 iunie 2015, Programul destinat facilitării revenirii și reinte-

grării absolvenților moldoveni s-a bucurat de un adevărat succes din 

partea tinerilor cu studii superioare în străinătate, această compo-

nentă de asistență implementată de OIM Moldova fiind deja la cea 

de a treia ediție. În ediția curentă au fost asistați logistic, informațio-

nal și financiar absolvenți moldoveni care, reveniți în țara de baștină, 

și-au propus drept scop central valorificarea cunoștințelor teoretice 

și practice obținute în timpul studiilor – de licență, masterat sau doc-

torat – în dezvoltarea unor sectoare-cheie din Republica Moldova. 

În acest sens, așa cum exemplifică unele istorii de succes cuprinse 

în această broșură, absolvenții reveniți au adus cu ei un bogat ba-

gaj de cunoștințe în domenii precum integrarea europeană, relații 

internaționale și diplomație, economie și afaceri, managementul 

proiectelor, bănci și finanțe, construcții civile, servicii de turism și de 

agrement, limbi străine, dezvoltare regională, arte, administrație pu-

blică, bio-fizică, fizică medicală, jurnalism, sport, învățământ. 

În consecință, impactul Programului dat a constat în asigurarea 

unor condiții favorabile transferului și implementării cunoștințelor 

acumulate în activitățile profesionale realizate de beneficiari în 

instituțiile publice și private din Republica Moldova precum Consiliul 

Raional Hâncești, Agenția Națională de Reglementare a Activităților 

Nucleare şi Radiologice, IMPS Institutul Oncologic, Centrul pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal, Uniunea Artiștilor Plastici 

din Republica Moldova, Autoritatea Aeronautică Civilă, Ministerul 

Tineretului și Sportului, Civitta Moldova, UNICA Sport etc.

Vitalie Varzari

Consultant național  
al Organizației  
Internaționale  
pentru Migrație, 
Misiunea în Moldova, 
Program de susținere  

a revenirii și reintegrării
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Adrian SÎRBU

Anul nașterii: 1992
Statut: absolvent  

al Universității 
 “Alexandru Ioan Cuza”, 

România
Activitatea curentă: voluntar 

al A.O. Centrul “Vita-Longa”,  
or. Călărași, Moldova

 Mi-am făcut studiile de licență în domeniul drep-
tului la Facultatea de Drept a Universității „Alexan-
dru Ioan Cuza”, Iași, România. De asemenea, am 
avut mai multe experiențe extracurriculare, cum 
ar fi participarea în cadrul programului Work and 
Travel, dar și participarea în cadrul unui club de 
dezbateri.

Motivația de a mă reîntoarce în țară a reprezen-
tat-o în primul rând faptul că aici se află familia 
și prietenii mei. Am urmărit de asemenea 
alte obiective, printre care să ajut co-
munitatea locală, din orașul meu 
natal, prin experiențele și cunoș-
tințele dobândite peste hotare. 
Aș vrea să mărturisesc că la reîn-
toarcerea în Moldova, nu am avut 
așteptări exagerate, știind foarte bine 
care este situația economică și politică 
din țară. De asemenea, am știut că este foarte 
greu pentru un tânăr să își găsească un lucru cap-
tivant, dar și remunerat în concordanță cu efortul 
depus.

După revenirea în țară, am început o activitate 
de voluntariat în cadrul centrului “Vita-Longa” din 
or. Călărași, iar activitatea mea concretă constă 
în organizarea diferitor acțiuni în beneficiul co-
munității locale din Republica Moldova. Pentru 
mine, participarea la Programul OIM de susținere 

a revenirii și reintegrării absolvenților înseamnă 
foarte mult. Susținerea financiară oferită în ca-
drul acestuia este binevenită și mă ajută să fac 
față costurilor de trai în țara de baștină. Totodată, 
suportul moral care este oferit de acest Program 
reprezintă o susținere pe care am simțit-o încă din 
momentul în care m-am înscris în cadrul acestuia. 
Este plăcut să știi că și cuiva îi pasă de soarta tine-
rilor și de viitorul lor în țara natală.

Planurile mele pentru un termen scurt și 
mediu sunt de a mă afirma în domeniul 

dreptului, domeniu pe care l-am stu-
diat în facultate, sau în cadrul unuia 
dintre domeniile conexe. În acest sens, 
aș vrea să evidențiez că Moldova are 

multe de învățat de la România, țara 
unde am studiat. Un prim exemplu ar 

fi lupta contra corupției. Pe plan social, de 
asemenea, Moldova ar putea învăța să ajute mai 
mult oamenii prin implementarea unor reforme 
sustenabile în domeniile sănătății sau în cel social, 
pentru a nu pune cetățenii în situația de a supor-
ta și de a plăti ei înșiși pentru greșelile sau chiar 
infracțiunile comise cu intenție de unii reprezen-
tanți din conducerea țării.

În ceea ce privește șansele Moldovei de a se dez-
volta ca un stat prosper, eu sunt optimist. 

Chiar dacă în prezent trecem printr-o criză acută, este evident că, odată, ea va lua sfârșit. De asemenea, este 
evident pentru mine faptul că, dacă nu vom putea ieși din impas singuri, vom avea nevoie de ajutor și asisten-
ță din partea partenerilor externi și, în primul rând, din partea UE. 
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Anul nașterii: 1990
Statut: absolventă  

a Universității de Stat  
din Pitești, România
Activitate profesională: 
specialist principal al 
Agenției Naționale pentru 

Reglementarea Activităților 
Nucleare şi Radiologice  

Alina ROŞCA

Am absolvit Universitatea de Stat din Pitești, Fa-
cultatea de Științe Socio-umane, specializarea re-
lații internaționale şi studii europene, atât pentru 
ciclul de licență, cât și cel de master. În perioada 
studiilor am realizat mai multe activități extra-
curriculare, printre care participarea la Programul 
european de mobilitate academică Erasmus, în 
cadrul căruia am făcut un stagiu la Colegiul de 
Antreprenoriat şi Tehnologie din Polkowice, Po-
lonia, perfecționarea obținută în proiectul 
european YES - Youth European Start 
în Sandanski, Bulgaria. De aseme-
nea, am realizat mai multe activi-
tăți de voluntariat la Casa de Cul-
tură a Studenților şi la Televiziunea 
Absolut TV din Pitești.

Principala motivație de a mă întoarce 
acasă a fost dorința de mă afirma în țara 
mea natală, de a contribui la prosperarea ei. Am 
revenit din necesitatea de a schimba ceva spre 
bine şi datorită varietății de oportunități existente 
în Republica Moldova. Indiscutabil, un rol impor-
tant l-au avut familia şi cei apropiați. Vreau să con-
tribui la crearea unui viitor mai bun acasă, alături 
de cei dragi. 

În legătură cu așteptările mele înainte de reveni-
rea în țara natală, sinceră să fiu, acestea nu au fost 

prea mari, deoarece eram informată despre situa-
ția politică şi economică din Republica Moldova, 
astfel încât așteptările au coincis cu realitățile. 

După absolvire, în baza concursului pentru funcții 
publice vacante, am fost angajată în calitate de 
specialist principal în cadrul Serviciului monito-
rizare, analiză şi planificare la Agenția Națională 
pentru Reglementarea Activităților Nucleare şi 
Radiologice din cadrul Ministerului Mediului. Ac-

tivitățile desfășurate au tangență cu proble-
mele abordate de mine în timpul studii-

lor și implicit în cadrul tezei de licență şi 
master: securitatea.

Programul OIM de susținere a revenirii 
și reintegrării reprezintă un important 

stimulent material şi spiritual pentru 
reîntoarcere şi încadrare în câmpul mun-

cii a absolvenților moldoveni cu studii peste 
hotare. Mă bucur că există această oportunitate 
pentru tineri şi sper că tot mai mulți absolvenți 
vor beneficia de ajutor şi nu vor regreta că s-au 
reîntors acasă. 

În viitorul apropiat doresc să mă dezvolt din 
punct de vedere intelectual, să acumulez noi 
cunoștințe, să obțin experiență şi abilități utile la 
locul de muncă şi, nu în ultimul rând, să-mi creez 
o familie fericită şi împlinită.

Cu toate că istoric ne leagă foarte mult de România, Republica Moldova parcurge o altă cale, mult mai 
complicată și anevoioasă, continuând să se confrunte cu numeroase impedimente. Persistarea dificultăților 
se datorează tergiversării luării de măsuri concrete și drastice pentru soluționarea problemelor existente. Un 
viitor mai bun înseamnă doar integrare europeană, schimbarea mentalității, salarii decente, mai multe locuri 
de muncă, servicii și produse de o calitate și siguranță sporită. 
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Constantin VLAS

Anul nașterii: 1990
Statut: absolvent  

al Universității  
“Alexandru Ioan Cuza”,  

Iași, România
Activitate profesională: 

vicepreședinte  
al raionului Hâncești

Epopeea studiilor ieșene a început, în primul 
rând, de la dorința de a ieși din propria zonă de 
confort şi de a mă dezvolta într-un mediu compe-
titiv. Am ales să fac studiile de licență în economie 
şi afaceri internaționale, urmate de un master în 
managementul riscului în afaceri internaționale. 
La scurt timp am considerat că nu este suficient 
ceea ce fac şi am ales să urmez în paralel încă un 
master în dezvoltare regională. Acesta mi-a oferit 
posibilitatea să beneficiez de o mobilitate de 
studii în cadrul Programului „Erasmus+” 
la Universidade de Coimbra din Por-
tugalia. În acești ani de studii am 
fost implicat activ şi în activități de 
voluntariat: am fost președintele 
Asociației Tinerilor Români din Afa-
ra Granițelor (ATRAG Iași), vicepre-
ședinte al Federației Asociațiilor de 
Basarabeni din România (FAB România) 
şi Responsabil de Relații Externe în cadrul A.O. 
SUPORTIS, unde am inițiat şi coordonat numeroa-
se proiecte locale şi internaționale.

Chiar dacă în momentul absolvirii oferta de a re-
veni nu era una tentantă, am decis să revin pentru 
că acest gând nu m-a lăsat toți acești ani şi dacă în 
2009, când am plecat, eram sceptic în privința ca-
lității aportului meu la construcția unei societăți 
prospere, datorită experienței acumulate în toți 
acești ani, am considerat că pot lăsa o amprentă 
în acest proces.

Până la momentul revenirii în țară am încercat me-
reu să contribui cu ce pot la dezvoltarea Republicii 

Moldova, am fost ambasadorul țării mele în Româ-
nia şi viceversa, principalul scop fiind transferul de 
experiență şi promovarea bunelor inițiative care ar 
putea aduce plusvaloare societății în care trăim. 

În urma acestei conexiuni permanente cu țara, au 
apărut şi anumite oportunități în contextul reve-
nirii şi, drept rezultat, activez în raionul Hâncești 
în calitate de vicepreședinte, responsabil de eco-
nomie şi cooperare transfrontalieră. Este o poziție 

care îmi permite să valorific la maxim atât ex-
periența dobândită de-a lungul anilor, cât 

şi relațiile cu anumiți factori de decizie 
construite  până în prezent, care deja 
încep să aducă rezultate.

Cât privește Programul OIM, consider 
că acesta este un instrument foarte 

important pentru cei care doresc sa re-
vină acasă, deoarece, pe lângă suportul 

financiar, oferă un suport informațional foarte 
util, OIM-ul pune o bază solidă unei platforme de 
networking pentru tinerii reveniți care sunt sigur că 
va genera inițiative importante pentru țara noastră. 

În viitorul apropiat, pe plan profesional urmăresc 
să atrag cât mai multe proiecte de dezvoltare în 
localitățile raionului și să asigur un mediu priel-
nic transferului de cunoștințe de la partenerii de 
dezvoltare. În același timp, venind dintr-un mediu 
ONG-ist, doresc să vin în susținerea inițiativelor 
care au drept scop promovarea voluntariatului în 
rândul tinerilor și a celor care contribuie la fortifi-
carea societății civile în Republica Moldova.

În privința transferului bunelor practici, România este un bun exemplu și o dovadă clară de reușită în lupta 
împotriva corupției, exemplu pe care mi-aș dori să-l urmeze și Republica Moldova, acest lucru ar contribui la 
înlăturarea și altor carențe de natură socio-economică.
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Corneliu MERĂUȚĂ

Mi-am făcut studiile în România, la Universitatea 
”Ștefan cel Mare” din Suceava, unde am urmat 
cursul de licență la Facultatea de Științe Econo-
mice și Administrație Publică, specializarea științe 
administrative. În urma experienței obținute pes-
te hotarele țării, mi-am propus în calitate de scop 
implementarea noilor idei de dezvoltare a econo-
miei prin investiții proprii și achiziții a proprietăți-
lor de către stat, idei și scopuri care însă sunt greu 
de realizat în Republica Moldova. 

La reîntoarcerea mea în Moldova, 
m-am așteptat la mai multe uși 
deschise cu minți demne de a dez-
volta țara nu doar prin proiectele 
finanțate de granturile UE, SUA, 
ci prin propriile puteri. Din păcate, 
așteptările mele privind domeniul 
administrației publice au fost mult prea 
exagerate în comparație cu realitatea dură a sta-
tului nostru. Dacă nu luăm în considerație corup-
ția și fenomenul cumătrismului,  primul perete 
de care se lovește un tânăr specialist în domeniul 
administrației publice este salariul lunar de circa 
2400 lei.

Pornind de la aceste premise, am hotărât să mă 
orientez în sectorul privat. Astfel, în prezent ac-
tivez în calitate de manager la compania Nika 
COLOR ce se ocupă de producerea publicității 

vizuale. Am plăcerea să fac parte dintr-un colectiv 
tânăr, în care am responsabilitatea de a lucra cu 
clienții în domeniul imprimării publicității acesto-
ra, asigurând o calitate cât mai înaltă.

Pentru mine, Programul OIM de susținere a reve-
nirii și reintegrării a fost o comoară descoperită 
întâmplător, coordonatorii acestui program sunt 
o echipă bine formată, ce m-a ajutat prin sprijinul 
moral și financiar acordat de a mă reintegra mai 

ușor în realitățile socio-economice ce mă aș-
teptau acasă. În viitorul apropiat vreau să 

continui implementarea cunoștințelor 
în practică din domeniul marketingu-
lui, obținute peste hotarele țării.

Republica Moldova are de învățat în 
fiecare zi câte ceva, mai ales de la o 

țară vecină ca România, care în ultimii ani 
parcurge un curs european veritabil, politicile 

publice ale căreia contribuie la sporirea calității 
vieții cetățenilor. Noi avem de învățat multe de la 
exemplele de succes, dar gândirea de perspecti-
vă este acel element care ne lipsește pentru a ne 
dezvolta sustenabil. Datorită oamenilor care gân-
desc în folosul societății, Republica Moldova are 
șanse de a se dezvolta atât pe termen scurt, cât și 
pe termen mediu doar prin investiții ale instituți-
ilor de stat care nu vor risipi banii publici, ci îi vor 
aloca just și pe obiective concrete. 

Republica Moldova are de învățat în fiecare zi câte ceva, mai ales de la o țară vecină ca România, care în 
ultimii ani parcurge un curs european veritabil, politicile publice ale căreia contribuie la sporirea calității vieții 
cetățenilor.

Anul nașterii: 1993
Statut: absolvent 

al Universității  
“Ștefan cel Mare”
 din Suceava, România
Activitate profesională: 
manager al companiei 

Nika COLOR
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Dmitri SCORȚESCU

Anul nașterii: 1990 
Statut: absolvent  

al Universității ”Alexandru 
Ioan Cuza” Iași, România
Activitatea profesională: 

fizician medical al 
Institutului Oncologic din 

Republica Moldova

Mi-am absolvit studiile de master la Facultatea de 
Fizică a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
România, în domeniul biofizică şi fizică medicală 
(limba engleză). Prima mea activitate profesiona-
lă a fost cea de cercetător ştiinţific în Laboratorul 
de Spectroscopie și Fizica Plasmei al universității, 
după care am activat în calitate de fizician medi-
cal în secţia de radioterapie la Institutul Regional 
de Oncologie (IRO),  Iași. A fost o nouă provocare 
pentru mine ştiind că la noi în ţară nici nu 
exista oficial aşa domeniu. Astfel încât, 
devine evident faptul că sunt nece-
sare resurse umane calificate pentru 
dezvoltarea acestui domeniu.

După finalizarea studiilor am decis 
să mă reîntorc acasă şi să aplic toate 
cunoștințele teoretice și practice acu-
mulate şi să pun bazele formării Asociaţiei 
Fizicienilor Medicali din Moldova, ca mai apoi să 
activez în calitate de fizician medical la Institutul 
Oncologic din Republica Moldova în domeniul 
radioterapiei, unde sunt responsabil de efectu-
area planurilor de tratament. Am rămas surprins 
plăcut la întoarcere de faptul că în Moldova există 
tehnici de tratament moderne, dar fără personal 
calificat pe domeniu. Astfel încât, plin de încrede-
re, am început munca pentru a deschide o nouă 
eră în tratamentul de cancer la noi acasă, cu po-

sibilități mult mai mari de reabilitare a pacienţilor.

Planul meu de viitor vizează creșterea profesio-
nală în domeniu prin diferite traininguri  ale or-
ganizațiilor internaționale în care sunt asociat în 
calitate de fizician medical, precum și transmite-
rea informației şi dezvoltarea de mai departe la 
noi în ţară.

 Ținând cont de salariile mici în sistemul medical 
din Moldova, sprijinul Programului OIM de susți-

nere a absolvenților reveniți a devenit atât 
un suport indispensabil din punct de 

vedere material, moral, cât şi un plus 
de siguranță pentru un început de 
carieră. Aici am cunoscut oameni noi 
care au istorii asemănătoare și am în-

ceput să împărtășim informații despre 
oportunitățile de angajare existente în 

Moldova şi cum ele pot fi valorificate. Astfel, 
prin acest program am fost motivat să continui 
realizarea plenară a planurilor mele. 

Într-o țară cu aproximativ 3,5 mil. locuitori este 
necesar să existe cel puțin trei centre oncologi-
ce pentru a face față fluxului de pacienți. Eu  sper 
ca pe viitor prin aceste proiecte europene să ne 
realizăm planurile şi să devenim independenţi 
din punct de vedere financiar pentru lansarea și 
întreținerea unor astfel de centre.

Eu cred că ţara noastră  ar trebui să învețe de la România modalitățile de valorificare a fondurilor eu-
ropene care se acordă pentru implementarea proiectelor de înființare a unor centre oncologice noi cu 
personal calificat care aplică în practică cele mai noi metode de tratament al cancerului.
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În concluzie, nu consider că revenirea tuturor studenților, tinerilor și a altor profesionaliști din străi-
nătate este neapărat necesară, ținând cont de faptul că economia Republicii Moldova supraviețuiește 
în mare parte datorită remitențelor de peste hotare. Totuși, aș vrea să transmit un mesaj pentru cei care 
doresc să revină acasă. Moldova vă așteaptă cu brațele deschise, iar echipa OIM vă va asista pentru o 
reintegrare cât mai ușoară acasă, atât din punct de vedere financiar, cât și moral.

Anul nașterii: 1992
Statut: absolvent  
al Universității Stockholm 
School of Economics  
din Riga, Letonia
Activitate profesională:  
contabil adjunct (Econo-

mist) al Î.I. Ilmi Gîndea,  
or. Chișinău

Eugeniu GUZUN

În primăvara acestui an am absolvit studiile univer-
sitare de licență la Univestitatea Stockholm School 
of Economics din Riga, Facultatea de Economie și 
Business. Pe toată durata celui de-al doilea an de 
studii, am fost membru al organizației SSE Riga In-
vestment Fund, una dintre cele mai vechi organiza-
ții a acestei universități. În cadrul acestei organiza-
ții, am fost responsabil de organizarea concursului 
internațional Investment Game 2014, un concurs 
creat pentru a simula cât mai real condiți-
ile de tranzacționare la bursa de valori. 
În perioada aceluiași an, am creat un 
start-up (a fost un eșec) și am mai 
participat la numeroase concursuri 
internaționale de finanțe corporative, 
iar în anul trei de studii am făcut un 
schimb de experiență în orașul meu de 
suflet, Madrid. 

Dacă este să explic de ce totuși am hotărât să re-
vin acasă după o perioadă foarte activă și plină de 
responsabilități în străinătate, vreau să menționez 
că majoritatea studenților, care își fac studiile pes-
te hotare, nu mai vor să revină acasă, invocând ni-
velul ridicat al corupției, mediul politic bolnav, ni-
velul scăzut al salariilor și insuficiența locurilor de 
muncă. Este adevărat că nici eu nu mi-am dorit să 
revin acasă din aceste motive specifice, dar totuși 
m-am reîntors într-un final în țară. Cu o bursă de 

valori practic inexistentă, nu mi-am imaginat că 
aș putea aplica cunoștințele acumulate peste ho-
tare într-un job în domeniul finanțelor. Totuși, de 
o perioadă bună de timp lucrez ca analist finan-
ciar pentru un website, destinat exclusiv știrilor 
legate de Bursa din New York, un job care mi-a 
oferit posibilitatea să cunosc cei mai de succes in-
vestitori din lume și să analizez sute de companii 
publice din Statele Unite. Dat fiind faptul că bur-

sele de valori din SUA încep activitatea de 
tranzacționare la ora 16:30, am hotărât 

să mă angajez și în calitate de contabil 
adjunct (economist) la o companie 
locală pentru a folosi eficient timpul 
liber din prima parte a zilei, pentru 

a acumula experiență în gestionarea 
companiilor și pentru a beneficia de 

drepturile la asigurări și asistență socială. 

Cu siguranță, asistența financiară oferită de pro-
gramul OIM este foarte importantă pentru majo-
ritatea studenților care revin acasă, ținând cont de 
nivelul scăzut al salariilor și diminuarea alarmantă 
a puterii de cumpărare a populației noastre. To-
tuși, programul OIM e mai mult decât acest su-
port financiar. Majoritatea beneficiarilor acestui 
grant sunt studenți cu abilitați deosebite care pot 
crea o țară mai bună, iar echipa OIM e ceea ce 
unește acest grup de tineri.
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Ion CREANGĂ

Anul nașterii:1990 
Statut : absolvent al Uni-

versității „Alexandru Ioan 
Cuza”, Iași, România 

Activitate profesională: 
inginer radiolog în ra-

dioprotecție al Institutului 
Oncologic din R. Moldova

În anul 2010 am devenit student în cadrul Univer-
sității “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Fizică, 
din Iași, România. Începând cu primele zile 
de facultate, am întâmpinat problema 
de adaptare/trecere de la regimul și 
predarea din liceu la cel universi-
tar, dar în scurt timp, cu ajutorul și 
suportul profesorilor,  am reușit să 
fac față noilor cerințe.

Fizica mi-a prezentat lumea încon-
jurătoare din alt punct de vedere și mi-a 
lărgit viziunea asupra fenomenelor care au loc 
în jurul nostru în fiecare zi, oră, minută, secundă, 
mereu. Mi-am pus întrebări și am căutat răspun-
suri. La unele am găsit, dar la altele încă nu. Curi-
ozitatea și tendința către ceva nou îmi hrănesc op-
timismul și mă ajută să merg înainte prin viață pas 
cu pas. Timp de 3 ani de licență în fizică medicală 
și 2 ani de masterat în biofizică și fizică medicală 
în limba engleză, am participat și la conferința 
științifică “The 44-th National Conference on Phys-
ics and Modern Education Technologies (FTEM 
2015),  am publicat un articol în revista științifică  
“V. Adamache”  despre tehnica “IORT” de tratare 
a cancerului și simularea “Monte Carlo” cu aju-
torul profesorului-coordonator, căruia îi datorez 
mulțumiri pentru susținerea și încrederea acordată.  

După absolvirea masteratului am decis că trebuie 
să urmez calea profesională conform studiilor 

Astăzi noi am ajuns la acel moment în care tinerii din Moldova se implică tot mai mult în toate proble-
mele țării și pot astfel contribui la ieșirea din starea de rutină, venind cu idei și inițiative care au poten-
țialul de a aduce Moldova la un nivel de dezvoltare superior celui de astăzi.

terminate, iar ca idee de “start” care părea foarte 
oportună a fost să mă reîntorc în Moldova. Inițial 

mi-a fost foarte greu să-mi găsesc un post de 
muncă, pentru că profesia mea de fizician 

medical nu este recunoscută în Mol-
dova, însă am reușit să mă angajez în 
calitate de inginer radiolog în radio-
protecție în cadrul Serviciului Secu-

rității Radiologice al Institutului Onco-
logic din Republica Moldova.

Așteptările mele la reîntoarcerea acasă au 
fost relativ mici, dar în scurt timp m-am convins 
că am subestimat potențialul țării noastre. Mai 
mult, Programul OIM de susținere a revenirii și 
reintegrării  absolvenților moldoveni cu studii 
în străinătate a venit cu un suport moral în pri-
mul rând, dar și financiar, care m-a ajutat să îmi 
formez o altă viziune în privința viitorului meu 
profesional în Moldova. Astfel am reușit să-mi 
elaborez un plan profesional pentru viitorul ap-
ropiat și intenționez să particip la niște proiecte, 
lucru care însă depinde și de situația politică din 
Moldova. 

La acest moment încă sunt limitat de posibilitățile 
tehnice din Moldova, dar viitorul sună bine și sunt 
sigur că îmi voi putea realiza toate planurile/ideile 
propuse. 
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Capitolul II

PROMOVAREA REVENIRII 

DE PESTE HOTARE 

ȘI FACILITAREA REINTEGRĂRII

 ÎN ȚARA DE BAȘTINĂ 

A MIGRANȚILOR ORIGINARI 

DIN REPUBLICA MOLDOVA
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Vitalie VARZARI

Programul orientat spre susținerea revenirii și reintegrării migranților 
moldoveni în Republica Moldova, lansat la 1 iunie 2015, a replicat 
succesul înregistrat de componenta destinată absolvenților mol-
doveni. În calitate de beneficiari ai acestui Program sunt cetățenii 
Republicii Moldova care au o experiență migrațională ce poate fi 
valorificată prin revenirea în țara de baștină permanent sau tempo-
rar. În procesul de selectare au fost susținute informațional, logistic și 
financiar migranții atât moldovenii înalt calificați, cât și cei mai puțin 
calificați care, în momentul aplicării la program, se aflau peste hotare 
sau au revenit recent acasă, dându-se prioritate persoanelor vulne-
rabile, precum femeile cu mulți copii, mamele solitare, persoanele 
în vârstă de peste 55 de ani, precum și persoanelor în dificultate, ex-
puse abuzului sau exploatării din cauza situației sociale sau intrării, 
șederii ilegale în țara de tranzit sau de destinație etc.

Astfel, pentru a facilita procesul de angajare în câmpul muncii din 
Republica Moldova, toți aplicanții au primit asistență informațională 
cu privire la oportunitățile de angajare existente în țară, ținându-se 
cont atât de așteptările individuale cu privire la viitoarea îndeletnicire 
profesională, cât și de aptitudinile dobândite peste hotare. În conse-
cință, așa cum ilustrează și unele istorii de succes cuprinse în broșura 
de față, s-a reușit plasarea profesională cu succes a unor beneficiari 
în instituții de prestigiu din Moldova precum Ministerul Afacerilor 
Externe și Integrării Europene, Institutul de Inginerie Electronică și 
Nanotehnologii al AȘM, Institutul pentru Drepturile Omului din Mol-
dova, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Națională pentru Siguranța Ali-
mentelor, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, SRL 
Tradiții Noi, Etnovin SRL, Pajura Alba SRL etc. 

Consultant național  
al Organizației  
Internaționale  

pentru Migrație, 
Misiunea în Moldova, 
Program de susținere  

a revenirii și reintegrării
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În România etica profesională și atitudinea față de muncă, din păcate, este foarte asemănătoare cu 
cea de aici, însă având în vedere că am avut manageri din Elveția, cerințele erau mult mai mari și re-
spectiv atitudinea față de muncă era diferită. De la ei am învățat ce înseamnă punctualitate și eficiență 
și ce preț pun elvețienii pe acest lucru. De asemenea  am învățat că munca trebuie făcută calitativ și cu 
dăruire. Republica Moldova are potențial, în special datorită resurselor umane, însă, din păcate, acesta 
nu este valorificat suficient de către stat, corupția fiind cea mai gravă problemă la momentul actual.

Anul nașterii: 1985
Statut: migrant  
revenit din România
Activitate profesională:  
asistent de proiect  
al Centrului Național  
de Prevenire  

a Abuzului  
față de Copii

Cristina PROCA

Înainte de a pleca din țară, ocupam funcția de șef 
al Secției politici și relații internaționale într-o in-
stituție guvernamentală și aveam posibilitatea de 
a călători, însă, din păcate, nu eram deloc motiva-
tă salarial. În contextul în care mai mulți colegi 
au reușit să-și creeze o altă soartă în afara 
țării și să câștige mult mai bine acolo, 
am decis să-mi încerc și eu norocul, 
astfel încât pe la sfârșitul anului 
2012 am plecat în Elveția. Într-un 
final, destinul a făcut ca o companie 
elvețiană să aibă nevoie de un vorbi-
tor de limba română pentru a lucra în 
România. Astfel, am ajuns să lucrez timp de 
aproape trei ani în țara vecină.

În cele câteva luni în care am locuit în Elveția, am 
stat în Winterthur, nu departe de Zürich, după 
care, în România, am lucrat într-un proiect în Buf-
tea, județul Ilfov, la 20 de km de București. Anga-
jatorul era partea elvețiană, ceea ce m-a motivat 
să lucrez în România, în ultimă instanță. De ase-
menea am fost temporar angajată  și în calitate 
de asistent de regizor în filmul documentar ame-
rican: „Sons of Liberty”.

Deși eram motivată salarial și era un domeniu 
nou și interesant, am simțit că nu mă reprezintă 
și că aș putea face ce-mi place doar acasă, chiar 
dacă remunerarea e mai mică. Dar trebuie să re-

cunosc că motivația principală de a reveni în țară 
a fost familia. Decesul tatălui meu m-a bulversat 
și din acel moment am hotărât să fiu fizic mai 
aproape de familie. După trei ani în care am fost 

plecată, am găsit o țară și mai sărăcită, cu prețuri 
aproape triplate față de momentul în care 

am plecat și cu aceleași salarii mizere. 

Momentan sunt angajată în cadrul 
Centrului Național de Prevenire a 
Abuzului față de Copii în calitate de 

asistent în proiectul „Intervievarea 
structurată a copiilor victime și martori 

din Moldova”. Sunt responsabilă de buna 
desfășurare a activităților prevăzute în cadrul 

proiectului și asistarea coordonatorului în realiza-
rea acestora. 

Programul inițiat de OIM cred că este destul de 
binevenit și util pentru țara noastră. Republica 
Moldova, din păcate, nu oferă sprijinul necesar ti-
nerilor, pentru ca aceștia să nu fie nevoiți să plece 
peste hotare. Pentru mine personal acest suport 
a coincis cu necesitatea unor resurse financiare 
adiționale salariului. Este esențial ca, pe lângă 
motivarea de avansare profesională, să existe și 
o motivare financiară. Acești bani reprezintă cu 
adevărat o susținere importantă, fără de care  
mi-ar fi mult mai greu să mă reintegrez.
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Ion COTELEA

Anul nașterii: 1980
Statut: migrant 

revenit din Canada
Activitate profesională: 

voluntar 
al Institutului pentru 

Drepturile Omului 

din Moldova

Am locuit și am lucrat în Canada, în orașul Mon-
treal, specializându-mă în domeniul juridic. Ajuns 
în Montreal în anul 2007, mi-am început calea 
pe noile meleaguri prin a studia limba franceză 
și cea engleză, precum și mi-am perfecționat stu-
diile juridice. Datorită efortului depus, am evoluat 
destul de dinamic de la o profesie la alta: de la 
valet în restaurant – la membru al administrației 
Spitalului Pointe-Saint-Charles, după care am ac-
tivat în Departamentul Statistică al Guvernului 
Federal Canadian.

Motivația ce m-a adus acasă  a fost 
determinată de dragostea față de 
membrii familiei mele și de țară, 
dorul de limba maternă și gastro-
nomia națională. Așteptările mele 
față de revenirea acasă au fost foarte 
pozitive, însă în realitate a trebuit să fac 
față unui adevărat șoc cultural. Aceasta se 
datorează faptului că modul de trai din Moldova 
este foarte diferit de cel din Canada, iar oamenii 
gândesc diferit. 

În prezent sunt voluntar la Institutul pentru Drep-
turile Omului din Moldova unde particip la activi-
tățile ce vizează beneficiarii organizației, precum 

și la implementarea programelor în care Institutul 
este implicat. 

Pentru mine, Programul OIM de susținere a reve-
nirii și reintegrării migranților moldoveni reprezin-
tă un important sprijin moral și financiar pentru 
procesul de reîntoarcere și adaptare la condițiile 
de acasă. Sper că acest suport, combinat cu pro-
priile eforturi, să mă ajute la integrarea socială 
și să îmi faciliteze angajarea în cadrul instituției 
unde acum îmi realizez voluntariatul. 

Cât privește procesul de dezvoltare a Re-
publicii Moldova prin preluarea unor 

bune practici din Canada, eu cred că 
este important, întâi de toate, să existe 
o dorință de a accepta schimbările și 

ulterior să se purceadă la dezvoltarea 
unor inițiative care vor produce aceste 

schimbări, cum ar fi cele din serviciile publi-
ce. Având în vedere calea asumată de Republica 
Moldova spre integrarea în Uniunea Europeană, 
desigur că aceasta ne oferă șanse reale de a re-
aliza succese în dezvoltarea noastră ca țară, însă 
avem nevoie și de o voință politică puternică în 
acest sens pentru a progresa.  

Cât privește procesul de dezvoltare a Republicii Moldova prin preluarea unor bune practici din Cana-
da, eu cred că este important, întâi de toate, să existe o dorință de a accepta schimbările și ulterior să 
se purceadă la dezvoltarea unor inițiative care vor produce aceste schimbări, cum ar fi cele din serviciile 
publice.
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Referitor la transferul de bune practici din Italia în Moldova, aș dori să menționez că de fapt cultura 
se învață acasă, în rest, cu ajutorul investițiilor financiare se organizează și îmbunătățește de minune 
tot ce ține de calitatea vieții și confortul zilnic: străzi amenajate, piste pentru bicicliști, transport public 
organizat, săli sportive în școli (de exemplu în liceul unde învață copiii mei, ore de educație fizică nu exis-
tă). Pentru dezvoltarea timpurie a copiilor este, de asemenea, necesar a lansa laboratoare specializate 
pentru dezvoltarea imaginară și intelectuală, piscine separate pentru copii. În principiu, investițiile în 

tineret, după exemplul Italiei, și multe alte idei frumoase s-ar putea implementa și în țara noastră. 

Anul nașterii: 1977
Statut: migrant 
revenit din Italia
Activitate profesională: 
cusătoreasă 
la S.A. “Tradiții Noi” SRL

Irina GANGEA

Am plecat din Republica Moldova în anul 2004, iar 
în timpul aflării mele peste hotare am locuit în Ita-
lia, regiunea Emilia Romana, orașul Reggio Emilia. 
Mi-am desfășurat activitatea profesională în orașul 
Parma la 30 km de locuința unde stăteam. Ca și 
majoritatea femeilor noastre migrante, în timpul 
aflării mele peste hotare, am prestat preponderent 
munci casnice precum ar fi cea de dădacă (a unei 
fetițe cu dizabilități), de menajeră în locuințe priva-
te, însoțitoare a bătrânelor ș.a. 

Unica motivație de a reveni în țara de 
baștină a fost de a-mi reuni copiii. Fiica 
a locuit cu mine și a studiat în Italia, 
dar feciorul rămăsese cu bunicii la 
țară, tatăl copiilor fiind și el plecat în 
străinătate. De asemenea, când am 
revenit acasă mi-am urmat obiectivele 
profesionale de a mă angaja în domeniile 
în care posed cunoștințe, pentru a putea susți-
ne și crește copiii în țara lor de baștină. 

Așteptările mele vis-a-vis de ceea ce mă așteaptă 
acasă  nu au fost deloc abstracte, eu fiind la cu-
rent cu situația reală din țara natală. Cu părere de 
rău, de când am plecat și până la acest moment 
pot să constat că în țară mea lucrurile nu au evo-
luat spre bine. La revenire, pentru a-mi înscrie 
copiii la școală m-am confruntat cu fenomenul 
corupției, atât în domenii precum învățământul, 

cât și în cel al medicinii. Prețurile s-au majorat, 
leul moldovenesc s-a devalorizat mult, însă chiria 
unui apartament e la fel de costisitoare precum 
a fost și în anii precedenți, deci și în acest aspect 
m-am confruntat cu dificultăți. 

Totuși la revenirea în țară am reușit să mă angajez 
în calitate de cusătoreasă la întreprinderea privată 
“Tradiții Noi” care reprezintă un atelier-laborator 
de cercetare şi confecționare care și-a propus să 

propage și răspândească tradițiile neamului 
nostru în toată lumea. În cadrul atelieru-

lui mă ocup cu asamblarea articolelor 
vestimentare. 
Cât privește Programul OIM de 
susținere a revenirii și reintegrării 
migranților moldoveni acesta a fost 

o surpriza plăcută pentru mine. Sunt 
un beneficiar recent al acestui program 

și sper ca Programul să-mi fie un ajutor solid 
pentru reintegrarea mea în câmpul muncii și sus-
ținerea financiară a familiei mele. Suportul infor-
mativ e fundamental persoanelor recent revenite 
în țară, fapt pentru care mulțumesc echipei OIM 
pentru ajutorul acordat în acest sens.
În viitor îmi voi focusa eforturile pentru a reuși  să 
însușesc meseria pe care o profesez în prezent, 
pentru ca să pot lansa o colecție de hăinuțe etno 
pentru copii.
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Rodica CIOCHINA

Anul nașterii: 1986
Statut: migrant revenit din Italia, 

licențiată a Universității  
de Interpretariat şi Traducere  

din Trieste, magistru al Univer-
sității Ca’ Foscari din Veneția

Activitatea profesională:  
Ataşat în cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe  
și Integrării Europene  

a Republicii Moldova

Am plecat  în Italia la vârsta de 14 ani împreună 
cu familia, fără să fi digerat integral ideea că de 
fapt voi locui în altă țară pentru un timp nede-
terminat. Veneția a devenit cea de-a doua casă, 
acolo, de fapt, am şi crescut, am mers la liceu, iar 
după Facultatea de Interpretariat şi Traducere din 
Trieste, m-am reîntors acolo şi pentru Masterul în 
domeniul relațiilor internaționale. 

Pe parcursul celor 14 ani petrecuţi în Italia 
am călătorit atât în interiorul țării, cât şi 
în afară, în special din pasiunea pentru 
călătorii, dar şi pentru experienţă de 
muncă, cum ar fi cea din Berlin la In-
stitutul pentru Diplomație Culturală.

În ultimii doi ani în Italia am activat 
în misiunile diplomatice şi consulate-
le Republicii Moldova din Roma, Milano 
şi Padova. Am participat și promovat concursul 
posturilor publice vacante lansat de MAEIE şi 
acum activez în această instituție din Moldova. 
Mai mult, domeniul de care mă ocup este chiar 
cel care ține de migrație şi, în consecință, aproape 
de experiența mea de migrant.

Ținând cont de veniturile funcționarilor publici 
din Republica Moldova, susținerea financiară a 
Programului OIM este foarte  importantă. Susţi-
nerea morală este la fel de relevantă, întrucât OIM 
este într-un sens aproape de migranți de mult 

timp, existând percepţia că persoanele care acti-
vează acolo înțeleg mai bine ce ar putea însemna 
reîntoarcerea în ţara natală. În afară de aceste as-
pecte,  la fel de mult contează şi asistenţa şi infor-
marea continuă a celor reîntorşi. 

Republica Moldova ar putea învăța de la Italia să 
pună mai mult accent pe cultură şi artă, sub orice 
formă a ei. Creativitatea şi inovarea sunt importante 

pentru dezvoltarea multilaterală a ţării şi a men-
talității persoanelor în general. Desigur, 

Moldova  are mai multe priorităţi, dar 
pentru idei noi şi flexibile este necesar 
un mod de gândire flexibil şi construc-
tiv/creativ.

Italia mai este faimoasă şi prin „ca-
litatea italiană”, iar calitatea se obţine 

prin muncă îndelungată şi studiu profund 
al obiectului calitativ. Aceasta se poate aplica la 
orice domeniu, începând de la bucate de „haute 
cuisine” şi îmbrăcăminte de firmă, până la admi-
nistrarea publică şi politică. 

Moldova este o ţară atât de mică, dar cu atât de 
„multe probleme”. Şi pare că pentru fiecare din-
tre ele  a fost creată câte o instituție sau instituită 
vreo structură specială, cu tot bagajul ei birocra-
tic, încât într-un final Kafka şi Procesul său sunt 
floare la ureche. Moldova e o ţară mică şi bogată 
din multe puncte de vedere, dar din păcate pare 
că se mişcă ca în fabula cu  racul, broasca şi ştiuca.

S-ar putea ca aceasta să fie un rezultat al clasicii idei politice romane de „divide et impera”, însă ceea 
ce văd eu este un popor, unde mulți nu gândesc dincolo de propria rază de existenţă și interese și exact 
acest fapt ar putea fi o piedică pentru dezvoltarea ţării noastre.
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Consider că unica soluție pentru dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova ar fi lupta contra 
corupției, care a contaminat toate domeniile vieții. Am ferma convingere că odată ce va fi contracarat 
acest flagel, țara noastră se va dezvolta și se va apropia de valorile democratice europene. Sper ca în 
câțiva ani Republica Moldova să devină atât o destinație turistică atractivă pentru străini, cât și un loc 
în care străinii ar vrea să locuiască.

 Anul nașterii: 1980
Statut: migrant 
revenit din Spania
Activitate profesională: 
economist principal 
al Agenției Naționale 
pentru Siguranța  

Alimentelor  
a Republicii Moldova

Viorica ZAHARIA

În luna octombrie a anului 2011 am plecat la 
muncă în Spania. Aici am trăit într-un orășel din 
provincia Madrid care se află la 30 km de capita-
la Spaniei, numit Boadilla del Monte. Am muncit 
într-o casă și am îndeplinit servicii de menaj inte-
rior, tot în acea casă unde munceam și locuiam. În 
Spania nu am avut alte activități, deoarece scopul 
plecării mele a fost să muncesc pentru a câștiga 
bani și a mă reîntoarce înapoi în țară ca să-mi 
cumpăr propria casă.

Totdeauna m-a măcinat dorul de 
casă, de familie și de oamenii dragi 
cu care vorbesc aceeași limbă și îm-
părtășesc aceleași gânduri. Anume 
aici în țara mea unde m-am născut și 
crescut, unde am studiat și activat 11 
ani, înainte de plecarea mea în Spania, 
consider că voi evolua în domeniul economiei, 
conform diplomei de licență, pe care am obți-
nut-o la Universitatea de Stat  „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu” din orașul Cahul. 

La reîntoarcerea mea în Republica Moldova am 
sperat că situația economică, socială și politică 
este una aproape stabilă, dar spre dezamăgirea 
mea nu a fost așa. Actualmente, activez în calitate 
de economist principal în Direcția patrimoniu și 
management intern a Agenției Naționale pentru 
Siguranța Alimentelor. Activitățile mele recente 

au constat în participarea la procesul de evaluare 
și totalizare a achizițiilor publice și la pregătirea, 
coordonarea și semnarea contractelor de achiziții 
publice.

Am fost impresionată profund atunci când după 
revenirea în țară am aflat despre Programul OIM 
de susținere a revenirii și reintegrării migranților 
în Republica Moldova și, în consecință, am aplicat 

pentru a deveni beneficiarul acestui program. 
Pentru mine, în calitate de angajată în 

domeniul public, susținerea financi-
ară acordată de OIM este un suport 
stimulator, deoarece mă ajută să 
fac față situației dificile în Republica 

Moldova. Sper că acest Program  să 
continue și să poată susține și motiva 

și alți concetățeni de-ai noștri care doresc 
să revină la baștină. În ceea ce privește planu-

rile mele pentru viitorul apropiat, acestea se fo-
cusează, în prezent, pe întemeierea unei familii, 
aducerea pe lume a unui copil, precum creșterea 
în domeniul profesional. 

Republica Moldova ar putea prelua multe exem-
ple de succes din Spania. Spania este o țară fru-
moasă și cu o istorie bogată. Este cunoscută prin 
mâncare bună și sănătoasă și prin oameni care 
știu să îmbine utilul cu plăcutul, adică munca și 
recreerea.
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Lansarea la 1 iunie 2015 a două programe com-
plementare care vizează sprijinirea migranților și 
absolvenților moldoveni în procesul de reintegra-
re profesională în Republica Moldova a trezit un 
interes real din partea acestor două grupuri vizate, 
dar și din partea instituțiilor angajatoare din Re-
publica Moldova. Atât migranții moldoveni, cât 
și absolvenții promoției 2015 care și-au finalizat 
studiile peste hotare s-au arătat interesați să va-
lorifice oportunitățile programelor de susținere a 
revenirii și au aplicat la aceste instrumente imple-
mentate de OIM Moldova  destul de activ.

În consecință, de la lansarea primului apel de pro-
puneri și până la 20 ianuarie 2016, au fost recep-
ționate în total 91 de dosare, dintre care 46 din 
partea absolvenților și un număr de 45 de dosare 
din partea migranților.

Majoritatea absolută a migranților care și-au 
depus dosarul au studii superioare (de licență și 
master) și o experiență bogată practică acumu-
lată în Rusia, Italia, Canada, Spania, Statele Unite 
ale Americii, Marea Britanie, Irlanda în diferite do-
menii cum ar fi: logistică și transport internațional, 
afaceri consulare, managementul calității produ-
selor alimentare, sănătate, marketing, construcții 
civile, servicii hoteliere, servicii casnice  etc. Cât 
privește absolvenții moldoveni, prin studiile uni-
versitare și post-universitare finalizate în România, 
Lituania, Marea Britanie, Belgia, Estonia, Portu-
galia, aceștia s-au specializat în sectoare precum 
relații internaționale, integrare europeană, diplo-
mație, economie și afaceri internaționale, mana-
gementul proiectelor, bănci și finanțe, construcții 
civile, servicii turistice și de agrement, limbi străi-
ne, dezvoltare regională etc. 

PRINCIPALELE REZULTATE ALE PROGRAMELOR PENTRU PROMOVAREA REVENIRII  
DE PESTE HOTARE ŞI FACILITAREA REINTEGRĂRII ÎN ȚARA DE BAŞTINĂ  

A MIGRANȚILOR ŞI ABSOLVENȚILOR ORIGINARI  
DIN REPUBLICA MOLDOVA
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Până la această dată, 38 de beneficiari (23 de ab-
solvenți și 15 migranți) au reușit semnarea con-
tractelor de angajare, stagiere sau voluntariat cu 
instituțiile din Republica Moldova.  Cea mai mare 
parte a beneficiarilor s-au orientat spre sectorul 
privat, urmat de cel public și nonprofit.  

Analizând beneficiarii din perspectiva gender, 
putem remarca un dezechilibru accentuat în de-
pendență de grupul beneficiarilor. Astfel, benefi-
ciarii migranți sunt reprezentanți de 10 femei și 5 
bărbați, iar absolvenții reveniți — de 16 bărbați 
și 7 femei.
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Pentru a fortifica rețeaua tinerilor absolvenți reve-
niți de peste hotare, OIM a organizat evenimentul 
de networking în data de 1 septembrie 2015, cu 
scopul principal de a prezenta rezultatele iniția-
le ale Programului, de a face schimb de idei cu 
privire la contribuția absolvenților instituțiilor de 
peste hotare la dezvoltarea diverselor sectoare 
strategice din Republica  Moldova și la abordarea 
noilor viziuni ale mecanismelor sustenabile pen-
tru susținerea reîntoarcerii și reintegrării pe piața 
muncii a tinerilor care au absolvit universități de 
peste hotare. 

Pe parcursul evenimentului, beneficiarii direcți ai 
programului au evidențiat particularitățile proce-
sului de reintegrare pe piața locală a muncii și au 
accentuat beneficiile și obstacolele cu care s-au 
confruntat pentru aplicarea abilităților și know-
how-ului acumulate peste hotare în contextul 
Moldovei, inclusiv al regiunii transnistrene.

La data de 29 ianuarie 2016 OIM a organizat un 
alt eveniment de networking pentru migranții re-

întorși prin programul de facilitare a reîntoarcerii 
și reintegrării. La eveniment au participat în jur de 
20 de migranți reîntorși, unii beneficiari ai progra-
mului, iar alții fiind potențiali beneficiari. 

În cadrul acestui eveniment au venit cu prezentări 
informative reprezentanți ai Organizației de Dez-
voltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Agenției 
Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, Biroului 
pentru Relații cu Diaspora, HR-Consulting-com-
pania privată de recrutare și Eco-Răzeni, care au 
relatat despre experiența derulării afacerii Floare 
de Cireș, companie de catering.

Evenimentul a avut ca scop formarea unei rețele 
de networking între migranții reîntorși, schimbul 
de experiență referitor la reintegrarea la baștină. 
Participanții au manifestat interes pentru progra-
mele destinate anume migranților și, în special, 
cele care încurajează deschiderea unei afaceri.

OIM și-a pus ca scop să organizeze periodic așa 
gen de evenimente pentru a fortifica cunoștințele 
și abilitățile migranților reveniți.

EVENIMENTE  
DE  
NETWORKING

“CONEXIUNEA LA REȚEA ESTE CEA MAI IMPORTANTĂ COMPONENTĂ  
CARE STIMULEAZĂ CREŞTEREA ECOSISTEMULUI”
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Proiect implementat de Organizația 
Internațională pentru Migrație

Программа осуществляется Миссией
Международной Организации по 
Миграции в Республике Молдова

Uniunea Europeană este compusă din 28 de state mem-

bre, care au decis să-şi unească treptat abilităţile, resursele şi 

destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere 

de 50 de ani, aceste state au edificat o zonă de stabilitate, 

democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând în acelaşi timp 

diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale.

Uniunea Europeană şi-a asumat angajamentul de a-şi partaja 

realizările şi valorile sale cu ţările şi naţiunile dincolo de fron-

tierele sale.

Comisia Europeană este organul executiv al UE.

 

http://www.europa.eu   

delegation-moldova@eeas.europa.eu

 

 

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 

которые решили постепенно объединить свои ноу-хау, 

ресурсы и судьбы. Вместе, в течение периода расширения 

длительностью в 50 лет, они создали зону стабильности, 

демократии и устойчивого развития, сохранив при этом 

культурное многообразие, терпимость и личные свободы. 

Европейский Союз готов разделять свои достижения и цен-

ности со странами и народами за пределами своих границ.

Европейская Комиссия является исполнительным орга-

ном Европейского Союза.

http://www.europa.eu   

delegation-moldova@eeas.europa.eu

 

 

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM)       

Creată în 1951, OIM este principala organizaţie intergu-

vernamentală în domeniul migraţiei şi conlucrează ac-

tiv cu parteneri guvernamentali, interguvernamentali şi  

non-guvernamentali. 

Având 149 de state membre şi 12 state cu statut de observa-

tor, precum şi oficii în peste 100 de ţări, OIM are drept scop 

promovarea migraţiei organizate şi umane pentru beneficiul 

tuturor.  Această activitate este realizată prin intermediul 

diferitor servicii, inclusiv serviciilor de consultanţă acordate 

guvernelor şi migranţilor. 

OIM activează pentru a asigura gestionarea migraţiei organi-

zate şi umane, pentru a promova cooperarea internaţională 

pe probleme de migraţie, pentru a asista în căutarea soluţiilor 

practice pe problemele de migraţie şi a acorda asistenţă soci-

ală migranţilor, inclusiv refugiaţilor.

www.iom.md  

Международная организация по миграции (MOM), 

созданная в 1951 году, является ведущим межправитель-

ственным учреждением в области миграции, она тесно вза-

имодействует с правительственными, межправительствен-

ными и неправительственными организациями.

В МОМ входит 149 государств-членов, еще 12 стран имеют 

статус наблюдателей. Отделения организации действуют 

более чем в 100 странах. Задача МОМ – содействовать 

гуманизации и упорядочению процессов миграции ради 

всеобщего блага. Для решения этой задачи МОМ оказыва-

ет услуги и предоставляет консультации правительствам и 

мигрантам.

Деятельность МОМ направлена на упорядочение и гума-

низацию мер регулирования миграции, развитию между-

народного сотрудничества в сфере миграции, оказание по-

мощи в поиске практических решений проблем миграции 

и предоставление гуманитарной помощи нуждающимся в 

ней мигрантам, в том числе беженцам и внутренним пере-

селенцам.

www.iom.md  

Proiect finanțat 
de Uniunea Europeană

Программа, финансируемая
Евросоюзом
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