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După mai mulți ani de implementare a programului de pro-
movare a revenirii acasă a migranților moldoveni de peste 
hotare este timpul să facem bilanțul. Este o ocazie bună de a 
trece în revista reușitele, provocările, eșecurile. E un moment 
bun de adresa întrebări dificile – beneficiarilor, dar și nouă în-
șine. Este șansa de a învăța niște lecții, pentru a putea merge 
mai departe, de a fi mai buni. 
Migrația va continua să afecteze dezvoltarea țării noastre în 
următorii ani, iar provocarea este de a maximiza efectele sale 
pozitive, și a gestiona impactul său negativ. Întreaga socie-
tate este afectată de fenomenul migrației, din multiple per-
spective și are un impact complex asupra sectoare precum 
– piața forței de muncă, finanțe publice și private, infrastruc-
tură, securitate demografică, educație, sănătate, cultură, par-
ticipare civică. 
În sine migrația nu poate fi o soluție pe termen lung pentru 
familiile noastre, și nici un substitut al dezvoltării la nivel de 
țară. Dar migrația pe termen scurt, cu obținerea de cunoș-
tințe sau deprinderi noi, și desigur transferul de banii acasă 
pot pune bazele unei noi republici – unde respectul față de 
demnitatea umană va prima, cu o economie productivă și 
competitivă, cu oportunități de creștere personală și o cali-
tate decentă a vieții.
Beneficiarii noștri reveniți de peste hotare își povestesc istori-
ile lor în această broșură. Mulți din ei știu cum ar trebui sa se 
schimbe țara, iar provocarea pentru autoritățile Moldovei și 
partenerii lor este de a-i păstra aici acasă și a le crea un mediu 
in care ei vor putea să ofere tot ce au mai bun. 
Vreau să doresc succese tuturor beneficiarilor noștri și să le 
mulțumesc pentru că au profitat de șansa de a reveni acasă!

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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Programul destinat facilitării revenirii și reinte-
grării absolvenților moldoveni, implementat în 
perioada iunie 2015-octombrie 2016, a asistat 
logistic, informațional și financiar tineri mol-
doveni care, finalizîndu-și cu succes studiile la 
instituții de prestigiu în străinătate, au revenit 
acasă și au decis să contribuie prin cunoștin-
țele și abilitățile sale dezvoltate peste hotare la 
avansarea unor domenii importante din Repu-
blica Moldova.
Crearea unui mediu prietenos dintre toți bene-
ficiarii  programului și instituțiile din Republica 
Moldova prin organizarea diferitor evenimente 
de networking, diseminarea informației despre 
unele oportunități de finanțare, de angajare, de 
instruire și de formare a contribuit într-o măsură 
importantă la reintegrarea beneficiarilor în soci-
etatea noastră. 
Serviciile în cadrul Programului au fost orienta-
te către necesitățile fiecărui beneficiar și acestea 
au fost cît mai personalizate. Consultațiile pe di-
ferite subiecte oferite de către echipa OIM prin 
e-mail, telefon, la oficiu, în cadrul întrunirilor de 
grup au fost solicitate frecvent de către benefi-
ciarii programului și au fost apreciate de către 
aceștia ca fiind foarte utile.  
Așa cum exemplifică experiențele de revenire 
cuprinse în această broșură, absolvenții reveniți 
au adus cu ei un bogat bagaj de cunoștințe în 
domenii precum integrarea europeană, relații 

Vitalie Varzari

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

a revenirii și reintegrării

internaționale și diplomație, economie și afa-
ceri, științe politice, managementul proiectelor, 
bănci și finanțe, construcții civile, servicii de tu-
rism și de agrement, limbi străine, dezvoltare 
regională, arte, administrație publică, bio-fizică, 
fizică medicală, jurnalism, sport, învățămînt. 
Prin implementarea programului s-a încercat 
crearea unor condiții favorabile transferului și 
implementării cunoștințelor acumulate în ac-
tivitățile profesionale realizate de beneficiari în 
instituțiile publice și private din Republica Mol-
dova, precum Consiliul Raional Hîncești, Agen-
ția Națională de Reglementare a Activităților 
Nucleare şi Radiologice, IMPS Institutul Oncolo-
gic, Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter 
Personal, Uniunea Artiștilor Plastici din Republi-
ca Moldova, Autoritatea Aeronautică Civilă, Mi-
nisterul Tineretului și Sportului, Civitta Moldova, 
UNICA Sport, Institutul Cercetări Juridice și Poli-
tice, Camera de Licențiere a Republicii Moldova, 
Administrația de Stat a Drumurilor, Centrul de 
Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de 
Ființe Umane etc.
Beneficiarii OIM au remarcat că programul a 
fost unul de succes, de aceea considerăm că 
implementarea programului pentru susținerea 
revenirii și reintegrării trebuie să fie continuată 
de statul Republicii Moldova. 
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Sorin BECCIU

Anul nașterii: 1991
Statut: absolvent  

al Universității „Al. I. Cuza”, 
Iași, România

Activitate profesională: 
stagiar, Institutul de 

Cercetări Juridice și Politice 
al Academie de Științe a 

Moldovei, or. Chișinău

Am avut ocazia să-mi fac studiile de master la 
Iași la Facultatea de Filosofie și Științe Social Po-
litice din cadrul uneia dintre cele mai vechi și 
prestigioase universități din România. În paralel 
cu facultatea am încercat să profit din plin 
de experiența mea studențească la Iași. 
Am participat la evenimente și cur-
suri organizate de Casa de Cultură 
a Studenților și am fost voluntar în 
AIESEC.
Cu toate că o bună parte dintre cei 
care studiază în străinătate încearcă 
să rămînă acolo din lipsa de perspective 
sau din cauza că nu se identifică cu realități-
le din Republica Moldova, eu am avut mai multe 
motive care m-au făcut să revin la Chișinău. 

 X Dorința de a aduce o schimbare 
acasă și de a continua studiile mai 
departe m-a făcut să mă întorc. 

Prea multe rude și prieteni au luat calea pribegiei 
în acești 25 de ani de independență. În caz că 
nu ne vom implica cei cu experiență obținută 
peste hotare pentru a stopa acest fenomen, noi, 
riscăm să dispărem așa cum a dispărut și popo-
rul nostru.
La revenire nu aveam prea mari așteptări, atît 
timp cît proximitatea de casă m-a ținut conectat 
la viața social-politică de pe malul Bîcului. Îna-
inte de plecare la studiile de masterat am știut 
că voi reveni acasă. Această oportunitate de a 
studia la Iași mi-a oferit suficiente modele utile 

pentru a fi implementate în Republica Moldova.
În prezent îmi continui studiile de doctorat în 
cadrul Universității Academiei de Științe a Mol-
dovei (UnAȘM). În paralel sunt implicat într-un 

proiect prin care oferim posibilitatea cetă-
țenilor Republicii Moldova să viziteze 

România. În cadrul acestuia, am fost 
responsabil de instruirea voluntari-
lor ce urmau să însoțească aceste 
grupuri. Nu pot afirma că am cres-
cut din punct de vedere profesional, 

dar știu că ceea ce fac are un grad 
mai înalt de calitate.  

Programul OIM m-a ajutat să cunosc 
oameni și organizații internaționale, cu care sper 
să colaborez pe viitor. Totodată, suportul mate-
rial a fost binevenit pentru a-mi acoperi o parte 
din cheltuieli. Consider că pentru a îmbunătăți 
programul este necesar de organizat mai multe 
întîlniri de socializare și relaționare cu beneficia-
rii pentru a crea celor întorși acasă posibilitatea 
de a lega noi prietenii și posibile parteneriate. 
Sper să îmi finalizez studiile de doctorat la 
UnAȘM pentru a putea dedica și mai mult timp 
proiectelor în care sunt implicat. La Iași am aflat 
cît de importantă este o idee care să unească so-
cietatea și că unitatea nu poate fi bazată pe ne-
adevăruri. Cu toate că există suficiente exemple 
bune ce pot fi preluate, cel mai important este 
educarea tinerii generații în spiritul adevărului.
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Anul nașterii: 1991
Statut: absolvent  
al Universității Tehnice, 
Cluj-Napoca, România 
Activitatea profesională: 
manager conținutului web, 

liber profesionist,  
or. Chișinău 

Iurii BLOŞENCO

După studii liceale și susținerea tuturor examene-
lor, am reușit să intru la una din universitățile teh-
nice din România, care se află în orașul Cluj-Napo-
ca. Facultatea, la care am fost admis și pe care am 
absolvit-o, se numește Facultatea de elec-
tronică, telecomunicații și tehnologia 
informației, specializarea electronica 
aplicată. 
Dat fiind faptul ca există un număr 
locurilor vacante mai mult decît su-
ficient pentru această profesie, să 
rămîi în România și să-ți găsești un loc 
de muncă n-ar fi dificil. Însă, am decis să 
procedez altfel. 
Atmosfera țării natale îmi pare mai atractivă. Prin 
urmare, după susținerea tezei de licență m-am 
întors în Moldova. 
Spre surprinderea mea, locuri de muncă în 
domeniul ingineriei și tehnologiilor informați-
onale s-au dovedit a fi multe. Mai mult ca atît, 
există o lipsă acută a specialiștilor calificați cu 
studii superioare. 
Este necesar de remarcat, că pe piața muncii a re-
publicii a apărut o multitudine de companii mon-
diale cunoscute, care și-au deschis filialele la noi, 
oferind, astfel, locuri de muncă pentru cetățeni. 
Posibil, salariile, oferite de firmele date, sunt de-
parte de salariile oferite de aceleași companii din 
țările mai dezvoltate, dar rămîn a fi actuale pentru 
țara noastră. 
Nu este simplu de a alege un loc de muncă după 
absolvirea universității. Încercîndu-mă în cîteva 

companii și funcții, actualmente serviciul meu 
este legat de internet și design-ul site-urilor web. 
Programul asistenței financiare, la care am par-
ticipat, a compensat cheltuielile de transfer la 

Chișinău, precum și m-a ajutat să acopăr 
cheltuielile legate de chiria locuinței 

pentru o anumită perioadă de timp. 
Suportul informațional, care a fost 
oferit de către organizatorii acestui 
program, îi informează pe toți par-
ticipanți despre locurile vacante atît 

în Chișinău, cît și pe întreg teritoriul 
țării. 

 X Una din cele mai frecvente în-
trebări, care mi se adresează de 
prieteni și cunoștințe este dacă 
vreau să emigrez repetat în altă 
țară. Consider că întrebarea dată 
rămîne a fi actuală nu numai pentru 
mine, ci și pentru majoritatea tine-
rilor din țara noastră, pentru că să 
locuiești și să muncești în altă țară, 
cu alte obiceiuri și tradiții, este în-
totdeauna interesant, în special cît 
ești tînăr. 

În pofida faptului, că Republica Moldova și-a ob-
ținut independența mai mult de 20 ani în urmă, 
dezvoltarea țării lasă de dorit. Însă, avînd în ve-
dere, că suprafața țării nu este mare, putem să 
pronosticăm cu speranță și optimism progresul 
rapid al țării în toate sferele. 
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Valeriu CAZAN

Anul nașterii: 1991
Statut: absolvent  

al Universității Transilvania 
din Brașov, România

Activitate profesională: 
specialist superior, 

Autoritatea Aeronautică 
Civilă a Republicii Moldova, 

or. Chișinău 

Mi-am făcut studiile de licență la Universitatea 
Transilvania din Brașov, la specialitatea econo-
mie și afaceri internaționale, după care am ur-
mat un master în relații economice internaționa-
le la aceeași universitate. Pe parcursul anilor de 
studii am beneficiat de o bursă Erasmus de studii 
în Kortrijk, Regatul Belgiei și de o bursă pentru 
stagiu de practică în Chemnitz, Republica Fede-
rală Germania.
Motivația de a reveni acasă a purtat mai degrabă 
o conotație personală, decît una profesională. 
La revenirea în țară, nu am avut așteptări mari, 
pe alocuri așteptările au fost chiar pesimiste, însă 
în scurt timp nu eram deja sigur că am luat o de-
cizie corectă. Totuși, între timp conjunctura 
s-a schimbat, iar în perioada imediat ur-
mătoare, la sfârșit de iulie 2015, m-am 
angajat la Autoritatea Aeronautică 
Civilă (AAC) a Republicii Moldo-
va, eu avînd un studii în domeniul 
aviației, după ce am lucrat 4 luni în 
România pentru compania aeriană 
AirBerlin. 
În prezent sunt specialist superior al Direcției 
relații internaționale din cadrul AAC și sunt res-
ponsabil de autorizarea zborurilor internaționa-
le, respectarea obligațiilor prevăzute de tratatele 
multilaterale internaționale, la care Republica 
Moldova este parte, și cooperarea și corespon-
dența cu Eurocontrol. 
Participarea în cadrul programului OIM a avut o 
influență pozitivă asupra șederii și activării mele 
în Moldova. Am beneficiat nu doar de o susți-
nerea financiară, dar mi s-a oferit și un suport 

informațional cu privire la piața muncii din țară. 
Mai mult decît atît, am avut șansa să cunosc și 
alți tineri care la fel ca mine au revenit acasă 
după finalizarea studiilor de peste hotarele țării. 
Totuși, sugestia mea pentru programul OIM ar fi 
mărirea numărului de burse și promovarea mai 
intensă a acestui program.
În viitorul apropiat doresc să-mi continui activita-
tea în cadrul Autorității Aeronautice Civile; și dacă 
există o posibilitate cît de mică să contribui la 
prosperarea țării sau a comunității în care trăiesc, 
voi face acest lucru cu perseverență și dăruire. 
Republica Moldova ar avea de învățat multe de 
la țările în care am studiat, ca și fiecare dintre noi. 

Omul cît trăiește, învață. Eu sunt de păre-
re că accentul trebuie pus pe oameni, 

pentru că Moldova reprezintă, în pri-
mul rînd, oamenii care trăiesc aici, 
ei sunt cei care mișcă țara din loc. 
Cred că daca ne-am plînge mai pu-

țin pe lucrurile pe care nu le putem 
neapărat influența și, în schimb, am 

face ceva la scară mai mică, sau chiar 
am începe de la noi înșine, atunci sunt încre-

zut că Moldova are o șansă. 
 X Daca e să mă refer în mod direct la 

țările în care am învățat și lucrat, la 
bunele practici de acolo, aș zice că 
am avea de învățat să fim consec-
venți ca românii, eficienți ca germa-
nii și uniți ca belgienii. 

Oamenii din Moldova au un potențial enorm, 
de-aceea eu mă declar optimist cu privire la vi-
itorul țării.
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Victor CIOBANU

Anul nașterii: 1987
Statut: absolvent  
al Universității de Vest
 din Timișoara, România
Activitate profesională: 
specialist marketing,  

Moldtelecom, 
 or. Chișinău

În perioada 2012-2015 am studiat în România, 
în domeniul managementului, la Universitatea 
de Vest din Timișoara. În această perioadă am 
beneficiat și de o experiență Erasmus de studii 
la Universitatea din Maribor, Republica Slovenia. 
M-am întors în Republica Moldova deoarece 
simțeam nevoia de a face o pauză de la studii, 
precum și din cauza că simțeam necesitatea 
acumulării unei experiențe de muncă. Scopul 
meu era, și este, să acumulez o experiență profe-
sională de 2-3 ani, după care să plec la un mas-
terat peste hotare.
Așteptările mele la întoarcerea în țară țineau 
doar de găsirea unui post de muncă, ceea ce 
am și reușit să realizez în scurt timp. Din păcate, 
compania la care am lucrat avea un mediu 
nociv de muncă, astfel încît a trebuit să-
mi abandonez job-ul. 
Datorită sprijinului programului 
OIM, am reușit să-mi găsesc un sta-
giu de practică de 3 luni în cadrul 
proiectului NEXUS, implementat 
de ONG-ul austriac IASCI. În această 
perioadă am reușit să acumulez o ex-
periență extraordinară, în domeniul comu-
nicării și marketing-ului, alături de niște oameni 
profesioniști și minunați. Tot în această perioadă 
am fost ajutat financiar de către programul OIM, 
ajutor ce a contat enorm în condițiile în care nu 
aveam nici o sursă de venit la acel moment.
Experiența obținută la NEXUS m-a ajutat să mă 
angajez în cadrul companiei Moldtelecom, în 

funcția de specialist marketing, dezvoltator de 
produse Unite. Cunoștințele obținute în perioa-
da stagiului, precum și cele dezvoltate în funcția 
actuală, m-au ajutat enorm să cresc profesional 
în domeniul marketingului și să înțeleg sfera 
economică din Republica Moldova.

 X După experiența nefericită a pri-
mului job, nu exclud că aș fi luat 
decizia de a emigra din nou peste 
hotare. Însă participarea în cadrul 
programului OIM a contat enorm 
cînd am luat decizia să rămîn în Re-
publica Moldova. 

Actualmente, îmi doresc să obțin o experiență 
de muncă cît mai îndelungată în cadrul compa-

niei Moldtelecom și să învăț cît mai mult 
din domeniul marketingului.

Acum după ce am acumulat o expe-
riență profesională în țară, concluzi-
onez că cel mai mult Republica Mol-
dova are de învățat (de la țările unde 
am studiat în special din Slovenia) în 

domeniul planificării, managemen-
tului și conducerii. Din păcate, locuitorii 

țării noastre au mari lacune la acest capitol. 
În acest context, voi încheia cu citatul lui Peter 
Drucker, care spunea: „Nu există țări bogate și 
țări sărace: există doar țări bine conduse și prost 
conduse”.
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Dinu CODREANU

Anul nașterii: 1990
Statut: absolvent al Colegiului 

Europei, or. Bruges,  
Regatul Belgiei

Activitate profesională: 
consultant superior, Centrul 

Național pentru Protecția 
Datelor cu Caracter Personal al 
Republicii Moldova, or. Chișinău 

Mi-am început studiile mele universitare în mi-
cul oraș Dijon, Republica Franceză, patria muș-
tarului de Dijon și al melcilor. Acolo am finisat o 
licență în administrare economică și socială, cu 
specializare în administrare publică. 
Mi-am continuat parcursul academic la Univer-
sitatea Sorbona din Paris, unde am finalizat un 
masterat în relații internaționale. La final, mi-am 
continuat pasiunea pentru relațiile între state și 
culturi la Bruges, Regatul Belgiei, obținînd un 
master în diplomația Uniunii Europene. 
Acest parcurs a fost desigur presărat de 
experiențe extra-curriculare precum 
participarea în asociații de asisten-
ță a populațiilor rome, integrare a 
studenților moldoveni în societatea 
franceză, participarea și în proiecte 
de asistență în dezvoltare, dar și mul-
tiple stagii profesionale atît în Republica 
Franceză, cît și în alte țări.
Motivația de a reveni în Moldova exista de mai 
demult timp, însă nu se materializa în mod con-
cret. Astfel, după 8 ani peste hotare, am decis că 
ar fi bine să încerc cum ar fi viața acasă. De ase-
menea, cred că experiența profesională pe care 
o acumulez la moment în sectorul public este o 
incursiune pe cît se poate de utilă pentru a în-
țelege cum funcționează dragul și birocraticul 
nostru stat. 
La revenire nu am avut așteptări deloc, ceea ce 
a facilitat re-integrarea. Astfel,  pot să spun că 
așteptările au coincis perfect cu realitățile de 
acasă. La moment sunt consultant superior în 

cadrul Centrului Național pentru Protecția Da-
telor cu Caracter Personal. Sunt responsabil de 
aspectele legate de relațiile externe și integrare 
europeană. Cred că am crescut din punct de 
vedere profesional, însă nu pe cît speram eu 
din aspectul experienței pe care mi-o doream 
să o capăt. 
Principala mea motivație pentru participare la 
programul OIM a fost ajutorul financiar acordat, 
însă am apreciat și întîlnirile cu alți studenți reve-

niți, care se aflau într-o situație similară cu 
a mea. În viitorul apropiat voi continua 

probabil să lucrez la locul meu de 
muncă actual, însă caut oportuni-
tăți pentru a progresa în continuare. 
La capitolul ce am putea prelua de 

la Republica  Franceză și Regatul 
Belgiei cred că lista ar fi lungă, prin-

tre care puterea de a fi mai plini de joie 
de vivre (din fr: stare de bucurie, înălțare de 

spirit) ca francezii şi să ne luăm mai mult pe noi 
înșine în derîdere ca belgienii. 

 X Cred că Republica Moldova are 
toate șansele să se dezvolte pe vi-
itor. Nu trebuie de uitat că situația 
noastră nu este în nici un fel unică 
în lume, cît de tare nu s-ar părea. 
Astfel, dacă alte state au reușit să-și 
revină din situații mai dificile, cred 
că acest lucru îl poate realiza și Re-
publica Moldova. 
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Anul nașterii: 1992
Statut: absolvent  
al Universității Babeș-Bolyai,  
or. Cluj Napoca, România
Activitate profesională: 
avocat-stagiar, Casa de 

Avocatura „Popa & Asociații”, 
or. Chișinău

Vasile GHERASIM

În anul 2015 am absolvit Facultatea de Drept a 
Universității “Babeş-Bolyai” din orașul Cluj-Na-
poca, România. Pe parcursul anilor de studii, am 
avut prilejul să beneficiez și de cîteva stagii de 
practică oferite de casele de avocatură din ora-
șul Cluj-Napoca, prin intermediul unui proiect 
finanțat de către Uniunea Europeană. Experiența 
obținută a fost utilă în momentul alegerii profe-
siei la care aspiram – cea de avocat. 
Deși, după absolvirea facultății, orașul 
Cluj-Napoca și România, în ansamblu, 
îmi oferea multiple oferte de realizare 
în calitate de jurist, după mai multe 
reflecții am decis să revin în Repu-
blica Moldova și să încerc să-mi 
valorific cunoștințele și experiența 
obținută acasă. În același timp mi-
am propus ca obiectiv pe termen me-
diu și lung să devin un jurist de calitate 
(avocat) și să ofer viitorilor clienți ai mei servicii 
juridice de calitate înaltă.
Ce ține de așteptările pe care le-am nutrit cînd 
am revenit acasă, pentru mine era evident fap-
tul că societatea din Republica Moldova avea 
nevoie de o schimbare (să nu utilizez termenul 
de reforme, care s-a devalorizat) bazată pe efort 
și calitate. Prin urmare, m-am pregătit pentru o 
serie de dificultăți inerente unui „drum lung de 
tranziție”.
După cîteva luni de la întoarcere în țară, am avut 
o deosebită plăcere să mă regăsesc ca membru 
al echipei de avocați la „Popa & Asociații”, inițial în 
calitate de jurist, iar apoi ca avocat-stagiar. Să fii 
avocat-stagiar înseamnă, în primul rînd, să înveți 
mult și să oferi servicii juridice sub îndrumarea 
unui avocat cu experiență, care te ajută să-ți gă-
sești locul pe piață avocaturii din Republica Mol-

dova. Îndrumările și ajutorul echipei de avocați, 
care între timp mi-au devenit a doua familie, 
mă ajută să evoluez și să mă dezvolt din toate 
punctele de vedere pentru a deveni un avocat 
de valoare.
Programul OIM m-a ajutat la stabilirea unor 
contacte cu alți absolvenți ai instituțiilor de 
învățămînt de peste hotare și m-a ajutat să mă 
încadrez mai ușor în societatea moldovenească, 

facilitînd dezvoltarea mea ca specialist în de-
venire.

Moldova este relativ o democrație 
tînără, cu instituții fragile care are 
mult de învățat de la alții (mă refer 
aici la țările Uniunii Europene și la 
Statele Unite ale Americii) care au 

trecut prin procese similare. Socie-
tățile occidentale s-au dezvoltat prin 

efortul depus și prin cunoaștere a întregii 
societăți civile și a generației tinere în particular. 
O societate în care există cultul muncii și al meri-
tocrației, întemeiat pe cunoștințe, după părerea 
mea, este cheia unei dezvoltări durabile.

 X Republica Moldova, cu adevărat, 
are potențialul de a crește, iar mo-
torul principal îl constituie tînăra 
generație, care are posibilitatea 
prin contacte, cu persoane de peste 
hotare, cu altă cultură, de a realiza 
un schimb de experiențe, iar acest 
lucru mă convinge de faptul că pu-
tem să preluăm tot ce este mai bun 
din Occident și să creăm aici la noi 
acasă, o țară europeană.
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Victor GULEAC

Anul nașterii: 1991
Statut: absolvent al 

Universității Transilvania 
din Brașov, România

Activitate profesională: 
specialist comunicare 

online, SRL „Indigo 
Ogilvy”, or. Chișinău

Mi-am luat diploma de master în relații econo-
mice internaționale la Universitatea Transilva-
nia din Brașov, România. La întoarcere eram în 
căutarea unui job și am observat că sunt foarte 
multe locuri vacante. Deși la revenire știam exact 
în ce companie vreau să lucrez, la moment nu se 
desfășura concursul pentru angajare. De aceea 
am venit eu cu o propunere la companie: sa lu-
crez o lună gratis și dacă nu le satisfac așteptările, 
plec. După trei săptămîni am semnat contractul 
de angajare.
Acum dețin funcția de specialist în co-
municare online în agenția de publi-
citate „Indigo Ogilvy”. Deși inițial am 
fost angajat pe poziția de planificare 
campanii TV, treptat am progresat 
în domeniul media, care-mi pare să 
fie cel mai de perspectivă. Acum, în-
cepînd de la o singură persoană, compa-
nia dezvoltă un întreg departament ce va lucra 
în domeniul digital.

 X Pe parcurs am aflat despre exis-
tența programului OIM de la un 
coleg, care la fel s-a întors aca-
să prin intermediul acestuia. La 
momentul depunerii dosarului 
la program, deja am fost anga-
jat la lucru. Însă programul m-a 
surprins; și atunci am înțeles că 
„totuși se gîndește cineva ca să 

stimuleze tinerii să schimbe ceva 
la ei acasă”. 

Am avut nevoie de acest ajutor, pentru că după 
experiența mea de muncă în România și Federa-
ția Rusă am fost într-adevăr într-o perioadă difi-
cilă de adaptare. Suportul financiar m-am ajutat 
să-mi rezolv problemele de stabilire în orașul 
Chișinău și mi-a permis să acord maximum tim-
pului pentru activitatea profesională.

Acum în cadrul companiei, îmi creez pro-
pria echipă și pe viitor intenționez ca 

echipa să devină competitivă și pen-
tru piețele vecine. Dar din cauza că 
nu ne propunem să depășim stan-
dardele calității serviciilor prestate 

de vecinii noștri, noi progresăm lent.  
Cred că programul OIM trebuie extins 

în sensul numărului de participanți, iar 
suportul financiar trebuie redistribuit astfel 

încît să fie înființat și un fond dedicat participării 
beneficiarilor OIM la cursuri, conferințe și ateli-
ere. 
Trebuie susținută participarea tinerilor în mod 
special la evenimentele internaționale, tinerii 
specialiști trebuie să comunice și să învețe de la 
cei mai notorii reprezentanți din domeniul lor de 
activitate. Acest aspect ar fi și un factor motivant 
extraordinar și ar deschide ochii la potențialul 
țării noastre.
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Anul nașterii: 1992
Statut: absolventă a 
Universității Babeș-Bolyai, 
Cluj-Napoca, România
Activitate profesională: 
jurnalist, RTR-Moldova,  

or. Chișinău

Natalia FOMINA

Mi-am făcut studiile de licență la Universitatea 
Babeș-Bolyai în orașul Cluj-Napoca, România. 
Am fost admisă în 2012 la Facultatea de Științe 
Politice, Administrative și ale Comunicării, speci-
alizarea jurnalism, linia engleză. În al treilea an 
de studii am participat la Programul Erasmus+ 
și am fost admisă să-mi petrec ultimul semestru 
de facultate în Bruxelles, la Institutul Superior de 
Formare Socială și Comunicare (ISFSC), speciali-
zarea comunicare. 
După ce am susținut examenul de li-
cență, am revenit în Republica Mol-
dova. Motivul principal a constat în 
dorința de a contribui la dezvolta-
rea mediului mass-media din țară, 
avînd ca bază studiile obținute în 
străinătate. Din punctul meu de 
vedere, presa din Republica Moldova 
are o viziune învechită asupra modului 
în care trebuie să fie mediatizată informația. În 
plus, multe mass-media produc știri necalitative 
și lipsite de obiectivitate. Prin cunoștințele mele 
dezvoltate în România vreau să schimb această 
stare de fapt. 
În prezent activez la televiziunea RTR-Moldova. 
Scriu știrile exclusiv în limba rusă. Anterior am lu-
crat la postul de televiziune MBC. Astfel, deja de 
un an, activitatea mea în mass-media locală mă 
ajută să mă dezvolt în calitate de jurnalist. 
Participarea mea în cadrul programului OIM m-a 
ajutat din punct de vedere financiar să mă sta-
bilesc în Republica Moldova. Consider că OIM 
oferă un mecanism stimulatoriu bun pentru ti-
nerii care doresc să se întoarcă în republică. Din 
păcate, prea puțini aud la revenire din străinătate 

despre acest program. În consecință, din punc-
tul meu de vedere, acesta ar trebuie să fie medi-
atizat mai activ. 
În viitorul apropiat doresc să mă dezvolt din 
punct de vedere profesional aici, în republică. 

 X Republica Moldova are multe 
de învățat de la țările europe-
ne unde mi-am făcut studiile. 
În mod special, mă refer asu-

pra regulilor de bază, pe care 
jurnaliștii moldoveni ar  
fi bine să le aplice în prac-
tică – etica jurnalistului, li-
bertatea de exprimare, etc. 
Practicile utilizate la moment în repu-

blică sunt fie învechite, fie nerespecta-
te. În Bruxelles, de exemplu, activitatea 

jurnaliștilor este urmărită strict de asociațiile 
mass-media și Ombudsman, care verifică ca activi-
tatea fiecărui post TV, radio, reviste, publicații onli-
ne să corespunde normelor etice. 
Din punctul meu de vedere, Republica Moldova 
are șanse slabe de a se dezvolta în timpul apropi-
at. Furtul miliardului din sistemul bancar, nivelul 
ridicat al corupției, migrația masivă, evaziunea 
fiscală practicată de majoritatea întreprinderi-
lor, lipsa evenimentelor culturale și distrugerea 
obiectivelor turistice din țară – toate acestea sto-
pează dezvoltarea Republicii Moldova din punct 
de vedere economic și social. Chiar și schimbări-
le radicale în sistem, pe care Guvernul încearcă 
să le aplice acum, ar putea da roade doar într-un 
timp mai lung. 
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Toma PARCALABA

Anul nașterii: 1992
Statut: absolvent al 

Universității „Dunărea de 
Jos” din Galați, România
Activitate profesională: 

manager distribuție, ÎI 
Deleu Delev, or. Chișinău

Experiența mea academică de peste hotare a 
început cînd am văzut anunțul pe un site de 
socializare despre admiterea la Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea transfron-
talieră de științe umaniste, economice și ingi-
nerești, specialitatea educație fizică și sportivă. 
O prietenă care deja era studentă în România, 
la aceeași specialitate, mi-a recomandat să-mi 
depun dosarul. Cu ajutorul Domnului, am de-
pus actele necesare, am susținut cu succes 
testele de admitere și drept rezultat 
am fost înscris la Universitatea din 
Galați.
 Întotdeauna m-au atras experi-
ențele de peste hotare, acestea 
îmi păreau foarte interesante din 
punct de vedere al oportunităților 
de a construi relații cu reprezentanții 
societății gazdă, de a vizita locuri noi, de 
a trăi sentimentul unei aventuri. Am avut parte 
de aceste experiențe, însă dorul de casă și moti-
vațiile personale s-au dovedit a fi prioritare.

 X La întoarcere aveam așteptări care 
nu a coincis cu realitățile din țară. 
Nu este vorba că acestea s-au dove-
dit a fi negative sau pozitive, doar 
că realitățile au fost altele decît 
m-am așteptat. 

Am simțit o schimbare care se explică prin faptul 
că o perioadă îndelungată am trăit într-o altă de 
societate cu o cultură mai diversă, un mediu la 

care m-am adaptat, iar la revenire m-am pome-
nit într-o altă cultură.
În Republica Moldova nu găseam jobul dorit și 
după numeroase căutări, m-am angajat ca ma-
nager de distribuție într-o companie de presă 
– eram responsabil de formularea documen-
telor necesare pentru distribuție, procedura de 
logistică, abonarea clienților noi, etc. –activitatea 
care îmi place în sine, pe lîngă atmosfera plăcută 

în colectiv.
Programul OIM a influențat benefic pro-

cesul de adaptare acasă, m-a susținut 
din punct de vedere financiar. Supor-
tul OIM a fost binevenit și din motiv 
că salariile oferite în republică sunt 

mici.
Pentru îmbunătățirea programului OIM 

aș recomanda mediatizarea acestuia mai 
largă prin rețelele de socializare (ținînd cont 

că majoritatea au acces la ele), prin intermediul 
televiziunii, în timpul publicității etc. 
Pentru a se dezvolta Republica Moldova ar trebui 
să combată mai multe probleme ce țin de sala-
riile mici și prețurile mari, lipsa culturii europene, 
impasul economic, fenomenul corupției. Luînd 
în considerație problemele date mai sus, dar și 
cele personale, mă gîndesc și la posibilitatea să 
plec din țară. Aceste planuri sunt relaționate și 
de tempoul lent al dezvoltării țării, ceea ce nu 
ne va permite să atingem un nivel de dezvoltare 
european foarte curînd.
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Anul nașterii: 1993
Statut: absolvent  
al Universității Middlesex, 
Londra, Marea Britanie
Activitate profesională: 
director vânzari,  

SRL „Ascendis”, or. Chișinău

Nicoleta SILI

Mi-am făcut studiile în Marea Britanie, Londra, 
Universitatea Middlesex, facultatea bănci și fi-
nanțe. Atunci când am plecat la Londra știam 
că voi reveni după absolvire. Părerea mea este 
că Republica Moldova este foarte aproape de 
momentul decolării, țara noastră are șanse 
foarte mari de a se dezvolta, însă are nevoie și 
de oameni capabili și forță de muncă tânără. 
Motivația mea de a mă întoarce acasă a fost 
una scurtă și clară: să ajut țara să se dez-
volte, să iasă din criza economică și să 
demonstrăm tuturor că avem cu ce 
ne mîndri. 

 X Așteptările care le-am 
avut la revenire, au coin-
cis cu realitatea de acasă 
din motiv că am făcut în 
așa mod ca să-mi îndeplinesc 
singură așteptările. 

Consider că în Republica Moldova problema 
principală constă în faptul că oamenii așteaptă 
schimbarea de la guvernare, însă ei nu încearcă 
să facă primul pas spre o viață mai bună din 
propria inițiativă. 
Cînd m-am întors m-am înarmat cu răbdare, nu 
pentru că situația în țară e precară, dar din motiv 
că mă afectează faptul că toți oamenii vorbesc 
doar de partea negativă a lucrurilor, iar tot ceea 
ce produce un impact pozitiv în țară este com-
plet ignorat. Poporul din Moldova pune un ac-
cent mult mai mare pe tot ce este rău, decît pe 
ce este bine. 
La moment sunt director pe vânzări la SRL 
„Ascendis”. Responsabilitățile mele constau în 

căutarea noilor clienți, discutarea necesitaților 
companiei lor pentru a oferi soluțiile optime 
de eficientizare a afacerii prin implementarea 
diferitor metode de dezvoltare. Deși sunt an-
gajată doar de un an în această companie, simt 
cu fermitate că experiența acumulată a avut un 
impact pozitiv asupra dezvoltării mele pe plan 
profesional. 
Participarea la programul OIM a fost benefică 

pentru facilitarea adaptării mele în Republica 
Moldova, prin susținerea acordată, prin 

întîlnirile organizate sistematic cu toți 
studenții reveniți acasă și  prin infor-
marea regulată cu privire la posturi 
vacante din țară. Cred că OIM trebuie 
să continue această activitate și să 

ofere cît mai mult suport posibil tineri-
lor ce decid să se întoarcă acasă. 

În viitorul apropiat vreau să-mi continui 
activitatea în cadrul companiei în care lucrez la 
moment, iar cînd voi dezvolta cunoștințele ne-
cesare planific sa-mi deschid propria afacere. 
Republica Moldova ar putea prelua de la Marea 
Britanie, în primul rînd, modelul de organizare, 
iar în al doilea rînd, amabilitatea în interacțiu-
nea cu publicul. Din punctul meu de vedere, 
Republica Moldova are șanse foarte mari să se 
dezvolte chiar și pe termen scurt, la moment 
fiind implementate multe proiecte care aduc 
doar avantaje țării noastre. Trebuie sa fim calmi, 
răbdători, optimiști și niciodată să nu uităm că 
schimbarea pornește de la noi.



Grigore VIERU

Anul nașterii: 1991
Statut: absolvent al 

Universității din Craiova, 
România

Activitate profesională: 
asistent jurist, Cabinetul 
Avocatului „Denis Grecu”, 

or. Chișinău

În anul 2010, orizonturile mele s-au deschis către 
o nouă oportunitate, și anume aceea de a fi stu-
dent în România, mai exact în orașul Craiova. Am 
studiat la Universitatea din Craiova, specializarea 
drept și științe administrative. 
Perioada studenției a fost destul de activă, prin im-
plicare în diferite proiecte și activități extracurricula-
re. Un exemplu de program extra-curricular în care 
m-am implicat în totalitate a fost Asociația Studen-
ților Basarabeni din Craiova. 
Pentru un tînăr care a studiat într-o 
țară care are un nivel de dezvoltare 
superior în comparație cu cel al ță-
rii noastre, e mai dificilă decizia de 
a reveni acasă, fiind tentantă opți-
unea de a rămîne peste hotare și 
de a evolua profesional  într-o țară 
economic mai dezvoltată.  

 X Am hotărît să mă întorc în țara 
natală, care cred că are nevoie de 
tineri motivați, profesioniști care 
pot să participe la dezvoltarea țării. 
Anume toate acestea au contribuit 
la motivația mea principală de a mă 
reîntoarce acasă și de a începe ac-
tivitatea profesională în domeniul 
juridic pentru a produce o oarecare 
schimbare acolo unde corupția do-
mină sistemul. 

Luînd în calcul situația politică și economică a 
Republicii Moldova, așteptările mele au fost cît 
se poate de reale. De la bun început am știut cu 
ce o sa mă confrunt: un sistem politic, economic 

și juridic corupt. Totuși, speranța nu mă părăseș-
te și eu consider că noi tinerii putem produce 
schimbarea, noi suntem cei care făurim viitorul 
țării noastre. 
La momentul actual sunt angajat la Cabinetul 
Avocatului „Denis Grecu”, fiind asistent jurist, iar 
activitățile de bază de care sunt responsabil sunt 
elaborarea actelor procedurale pentru înaintarea 
lor în instanță. Această experiență îmi oferă în fi-

ecare zi posibilitatea de a pune baze solide la 
cariera mea de viitor avocat. 

Programului OIM de susținere a ab-
solvenților reveniți de peste hotare, 
mi-a oferit un suport psihologic cît și 
financiar, ce a constituit pilonul cel mai 

important pentru începutul carierei în 
țară. Astfel, încetul cu încetul reușesc să 

îmi construiesc un viitor în domeniul ju-
ridic. Este plăcut să știi că există o asemenea 

oportunitate pentru tinerii care vor să revină în 
țară și nu au resurse financiare necesare pentru un 
început profesionist, iar acest proiect și mai ales 
suportul echipei din cadrul proiectului, creează 
o motivație pentru tineri, și cel mai important le 
oferă o oportunitate de a-și consolida începutul 
carierei.
Din punctul meu de vedere, șansele de a ne 
dezvolta ca țară europeană sunt mici în viitorul 
apropiat, dar nu sunt imposibile în viitorul înde-
părtat. Este greu de a da un verdict sigur pentru 
viitorul nostru. Totuși, speranțe sunt, la fel și șan-
se pentru ca țara să iasă din acest impas politic 
și economic, însă aceasta este posibil numai cu 
implicarea noastră, a cetățenilor de rînd. 
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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

Promovarea revenirii de peste hotare și facilita-
rea reintegrării în țara de origine a migranților 
originari din Republica Moldova
Programul destinat susținerii revenirii și rein-
tegrării migranților moldoveni în Republica 
Moldova, desfășurat în perioada iunie 2015-oc-
tombrie 2016, a replicat succesul înregistrat în 
programul de revenire și reintegrare destinat 
absolvenților moldoveni. 
Beneficiarii ai acestui program au fost cetățe-
nii Republicii Moldova care au o experiență 
migrațională de minim 12 luni și care poate fi 
valorificată prin revenirea lor temporară sau 
permanentă în țara de origine. Programul a sus-
ținut informațional, logistic și financiar migranții 
moldoveni atît înalt calificați, cît și cei mai puțin 
calificați, toți cei care în momentul depunerii 
actelor la program se aflau peste hotare sau au 
revenit recent acasă.  A fost acordată priorita-
te persoanelor vulnerabile, precum femeile cu 
mulți copii, mame solitare, persoane în vîrsta 
de peste 55 de ani, precum și persoanelor în 
dificultate, expuse abuzului sau exploatării din 
cauza stării lor vulnerabile sau faptului intrării, 
șederii ilegale în țara de tranzit sau de destina-
ție, etc.
Pentru a facilita procesul de angajare în cîmpul 
muncii în Republica Moldova, toți aplicanții 
au primit asistență informațională calificată cu 
privire la oportunitățile de angajare existente 
în țară, ținîndu-se cont atît de așteptările indi-
viduale cu privire la viitoarea îndeletnicire pro-
fesională, cît și de aptitudinile dobîndite peste 
hotare. 

Consultant național  
al Organizației  
Internaționale  

pentru Migrație, 
Misiunea în Moldova, 
Program de susținere  

a revenirii și reintegrării

Pentru a crea oportunități de relaționare dintre 
migranții reveniți au fost organizate mai multe 
evenimente de networking în Chișinău, dar și 
în regiune. În cadrul acestor evenimente s-au 
abordat subiecte importante pentru migranții 
reveniți precum angajarea în cîmpul muncii, 
recunoașterea calificărilor obținute peste hota-
re, accesarea unor fonduri pentru deschiderea 
propriilor afaceri etc. De asemenea, migranților 
le-a fost oferită asistență psihologică..  
În consecință, așa cum ilustrează și unele istorii 
de succes din această broșură, s-a reușit plasa-
rea profesională cu succes a 75 de beneficiari în 
instituții de prestigiu din Moldova, precum Mi-
nisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene, 
Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehno-
logii al AȘM, Institutul pentru Drepturile Omului 
din Moldova, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția 
Națională pentru Siguranța Alimentelor, Centrul 
Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, 
SRL Tradiții Noi, SRL Etnovin, SRL Pajura Alba, 
Liceul Teoretic Ioan Vodă, IMSP Spitalul Raional 
Nisporeni, SRL Făgurașul de Aur, Dispensarul 
Municipal Dermatovenerologic Chișinău, CID 
NATO, SRL Rogob etc. De asemenea, o parte din 
beneficiari au decis să se angajeze în calitate de 
muncitori în sectorul agrar. 
La fel ca și absolvenții reveniți, migranții care au 
fost parte a programului au remarcat că acesta 
a fost unul de succes. De aceea, considerăm că 
implementarea programului pentru susținerea 
revenirii și reintegrării trebuie să fie continuată 
de statul Republicii Moldova
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Anul nașterii: 1980
Statut: migrant revenit din 
România
Activitate profesională: 
asistent de proiect, Centrul 
Regional de Dezvoltare 

Socio-Economică, or. Cahul

Svetlana BEJENAR

Am revenit în Republica Moldova după mai 
mulți ani în care am lucrat în Moscova, Federația 
Rusă, precum și în Galați, România în domeniul 
locuințe, construcții și servicii de curățenie. Am 
revenit în Moldova pentru a-mi crește copilul, 
care atît cît am fost plecată peste hota-
re, a stat cu bunicii. 

 X La revenirea în țară am 
rămas încîntată de su-
portul programului OIM, 
ceea ce m-a motivat să 
rămîn în continuare acasă 
cu familia. 

Aș vedea îmbunătățirea programului prin orga-
nizarea unor traininguri, în special pentru femei-
le revenite, pentru a le ajuta să-și recapete încre-
derea și stima față de propria persoană.  

În prezent sunt asistent de proiect în cadrul 
Centrului Regional de Dezvoltare Socio-Econo-
mică din Cahul. Planific să continui activitatea 
la această organizație și în așa mod ca să pot fi 
alături de copilul și familia mea. 

Pentru a redresa situația cetățenilor 
acestei țări, cred că instituțiile respon-

sabile trebuie să realizeze tot ce este 
posibil pentru a crea cît mai multe 
poziții vacante care să asigure un trai 

decent acasă. Aceasta ar fi motivația 
principală ca cetățenii să rămînă pe un 

termen mai lung acasă. De asemenea, cred că 
statul ar trebui să acorde unele facilități finan-
ciare și fiscale migranților care revin pentru ca 
aceștia să-și poată lansa o mică afacere. 
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Cristina BEJIREANU

Anul nașterii: 1981
Statut: migrant revenit 

din Federația Rusă
Activitate profesională: 

asistentă medicală, ÎI 
„Dentaurum”, or. Bălți

Am revenit în Republica Moldova după o peri-
oadă de patru ani în care am locuit și lucrat la 
Moscova,  Federația Rusă. 

 X Dorul de copii și părinți, dar și do-
rința de a obține un loc de muncă în 
domeniul medicinii, care este spe-
cializarea mea au fost motivele de 
bază care mi-au influențat decizia 
de reveni acasă. 

La revenire am avut așteptări pozitive și am 
reușit să îmi găsesc un loc de muncă 
în domeniul vizat, însă, cu toate 
acestea, realitățile de acasă nu 
prea au coincis cu așteptările 
inițiale; dezamăgirea mea cea 
mare au fost salariile foarte mici. În 
prezent lucrez în calitate de asistentă 
medicală la clinica stomatologică 
„Dentaurum” din orașul Bălți. 
Programul OIM de susținere a migranților 
moldoveni care vor să revină acasă a reprezentat 

un adaos foarte bun la salariul meu de bază. 
Pentru îmbunătățirea acestui program aș 
recomanda pe viitor să mai acordați ajutor 
migranților șomeri, inclusiv locuri de muncă în 
concordanță cu studiile, experiența acumulată și 
calificările obținute de către migranți. 
În viitorul apropiat, planific să activez în 
domeniul meu de specializare, însă nu știu sigur 
cum voi realiza acest lucru fără suplimentul la 
salariu oferit de programul OIM.

Pentru a avea o țară mai prosperă aș 
propune ca factorii de decizie să 

mărească indemnizațiile pentru 
creșterea copiilor, să fie oferite mai 
multe locuri de muncă cu salarii 

decente. Spațiile publice să fie 
amenajate cu flori, arbori decorativi, să 

se repare străzile și trotuarele din oraș. 
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Anul nașterii: 1992
Statut: migrant revenit  
din Republica Italiană
Activitate profesională: 
voluntar, Centrul de 
Informare și Documentare 

privind NATO din Moldova, 
or. Chișinău

Sandu GARDAȘEVICI

Am absolvit Institutul Tehnic Industrial de Stat 
„Leonardo da Vinci” din orașul Viterbo, Republica 
Italiană în anul 2013. După absolvire, am activat 
în calitate de liber profesionist în compania 
“Micro-Star International” (MSI), care produce 
și comercializează tehnică de calcul de ultimă 
generație.
Am decis să mă întorc în țară fiind motivat, în 
primul rînd, de familia și prietenii mei, care mă 
așteptau de mai mulți ani să revin acasă. De 
asemenea, am urmărit și obiectivul 
profesional de a lansa în Moldova 
propria afacere în domeniul IT, care 
m-ar ajuta să scap de nevoia să plec 
din țară. 

 X Trăind de mai mulți ani 
peste hotarele țării, știam 
că realitatea din Republica 
Moldova nu îmi va permite să am 
un nivel de trai similar cu cel pe care 
l-am avut peste hotarele ei. Totuși, 
la revenire am fost plăcut surprins 
de noile schimbări petrecute în ulti-
ma perioada de timp. 

În același timp, îmi dau bine seama că este 
necesar să treacă mai mulți ani pînă vom 
putea ajunge la un veritabil nivel european 
de dezvoltare. Astfel, sper mult că voi reuși să 
trăiesc în țara mea și să mă bucur de un context 
favorabil pentru realizările propriilor planuri. 
În prezent activez în calitate de voluntar 
responsabil de administrarea site-ului web 

www.nato.md, care aparține Centrului de 
Informare și Documentare privind NATO din 
Republica Moldova. 
Participarea la Programul OIM de susținere a 
revenirii și reintegrării migranților moldoveni a 
avut un impact pozitiv din mai multe puncte de 
vedere. În primul rînd, am fost plăcut surprins 
că există o organizație căreia îi pasă de tinerii 
moldoveni reveniți de peste hotare. În al doilea 
rînd, ajutorul material la revenirea în țară este 

foarte util și binevenit. Mă bucur că 
există această oportunitate creată 

pentru tinerii care revin în țară și 
care, ajutați de program, nu vor 
regreta că s-au întors acasă.

Așa cum am menționat, intenționez, 
în viitorul apropriat, să pun pe roate 

propria afacere în domeniul IT. Totuși, 
în țara noastră există o lipsă considerabilă a 
locurilor de muncă vacante. Peste hotare acest 
aspect este mai puțin sesizabil, deoarece sunt 
dezvoltate toate ramurile industriei. 
Astfel, aș dori ca țara noastră să se dezvolte din 
punct de vedere industrial, ceea ce ar favoriza 
creșterea nivelului de ocupație a forței de 
muncă. Consider că unica șansă a Moldovei 
de a se dezvolta în viitorul apropriat constă în 
atragerea investițiilor europene în domeniul 
agriculturii și în sectorul industrial.
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Ilie GAVRILĂ

Anul nașterii: 1962 
Statut: migrant revenit din 

România
Activitate profesională: 

mecanizator, Gospodăria 
Țărănească „Antohi Ion”, 

s. Brînza, r. Cahul 

După ce am activat ultimii trei ani în calitate de 
șofer la Galați, România, împreună cu fratele 
meu am decis să revenim acasă, în Republica 
Moldova. Am revenit în ciuda faptului că oriun-
de este bine; la fel ca acasă nu este nicăieri. 
Cînd am plecat la muncă în România, speram 
că și în Republica Moldova lucrurile vor evolua 
spre o direcție mai bună, însă acum, la revenire 
îmi dau seama că situația a rămas practic 
aceeași. Totuși, am încercat să mă in-
tegrez cît mai bine acasă și m-am 
angajat în calitate de mecanizator 
la o gospodărie țărănească din sa-
tul Brînza. 
Susținerea financiară și logistică pe 
care am primit-o pe tot parcursul pro-
gramului m-a ajutat mult să mă adaptez 
la condițiile extrem de dificile din republică. 
În viitorul apropiat planific să rămîn în Republi-
ca Moldova alături de familie, prieteni, rude; să 
îmi aranjez viața acasă și prin aceasta să contri-
bui la dezvoltarea economică a țării.    

 X Cred că programul OIM poate fi îm-
bunătățit prin crearea mai multor 
centre de asistență a migranților 
moldoveni care revin în țară. Con-
sider că personalul calificat din ca-
drul acestor centre va putea asista 
la nivel local migranții în procesul 
de reintegrare a lor în societate.  
Totodată, sper că statul să depună efor-

turi pentru a crea mai multe locuri de 
muncă – în special pentru cetățenii 

noștri care revin acasă – și să preia, 
în acest sens, experiențele altor țări 
care au întîmpinat dificultăți simi-

lare. 
De asemenea, migranții, și în special 

femeile migrante, ar trebui susținute de 
către stat în inițierea propriei afaceri în locali-
tățile rurale. 
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Anul nașterii: 1962 
Statut: migrant revenit  
din România
Activitate profesională: 
mecanizator, Gospodăria 
Țărănească „Gavrilă Ilie”,  

s. Brînza, r. Cahul

Vasile GAVRILĂ

Am revenit acasă după ce am lucrat trei ani la 
Galați, România în calitate de șofer în cadrul 
companiei SRL „Nominal”. După mai multe dis-
cuții cu familia am hotărît să revin acasă. Deși 
salariul în România era mai mare și aveam un 
contract de lucru oficial de lungă durată, totuși 
dorul de casă, de prieteni, de plaiul natal nu mi-a 
permis să stau prea mult departe. 
Înainte de a lua decizia de a reveni aca-
să aveam încrederea că în Republica 
Moldova situația s-a îmbunătățit și 
nivelul de trai a crescut, însă după 
ce am revenit mi-am dat seama că 
m-am înșelat: situația economică și 
socială era similară sau chiar și mai 
proastă comparativ cu perioada cînd 
am plecat la muncă peste hotare. 
În prezent lucrez în domeniul agriculturii în cali-
tate de mecanizator în satul meu natal și încerc 
în așa mod să îmi mențin existența. Programul 
OIM de susținere a revenirii și reintegrării m-a 
ajutat mult să mă descurc din punct de vedere 
financiar în primele șase luni de adaptare acasă. 
Pe lîngă susținerea financiară, care este foarte 
importantă, am beneficiat și de suport informa-
țional, și psihologic, care este la fel de crucial.  

 X Prima perioadă de aflare în Mol-
dova a fost destul de anevoioasă 
pentru mine, iar Chișinăul, unde se 

află majoritatea centrelor și servici-
ilor de suport pentru migranți, este 
destul de îndepărtat de satul meu 
pentru a accesa serviciile de acolo. 
Din această cauză, cred că un cen-
tru de susținere a reintegrării pen-
tru migranți ar fi binevenit de creat 
în raionul Cahul sau în altă localita-
te din sudul republicii. 

Planurile mele de viitor se rezumă la 
dorința profundă de a rămîne acasă. 

Ținînd cont, că în ultima perioadă, 
conaționalii noștri revin în număr 
tot mai mare la baștină, Guvernul 

țării trebuie să susțină persoanele 
revenite prin crearea noilor locuri de 

muncă, iar pe cei care vin cu idei de afa-
ceri să îi susțină financiar, dar și informațional în 
procesul de deschidere a propriului business. 
În acest sens, cred că un suport special în pro-
cesul de adaptare, angajare sau deschiderea noii 
afaceri l-ar necesita femeile migrante revenite, 
care sunt destul de sensibile în procesul de rein-
tegrare în țara de origine.
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Galina HÎNCU

Anul nașterii: 1962
Statut: migrant revenit din 

Republica Portugheză
Activitate profesională: 

învățătoare, Liceul 
Teoretic „Ioan Vodă”, or. 

Cahul

Am locuit și lucrat mai mulți ani în Lisabona, Re-
publica Portugheză, în calitate de deridicătoare. 
În ciuda faptului că noi, migranții, putem trăi 
bine oriunde am decis să revin acasă.fiindcă La 
fel ca acasă, nu este nicăieri în lume. 
Înainte de a reveni am crezut și în Republica 
Moldova s-au schimbat lucrurile spre bine, dar 
acum înțeleg că situația a rămas la fel de grea ca 
până la plecarea mea peste hotare. 
După ce am revenit în țară m-am anga-
jat în calitate de învățătoare în clasele 
primare la liceul teoretic „Ioan Vodă” 
din orașul Cahul. Ajutorul acordat 
de programul OIM a fost unul foarte 
motivant, însă o dată cu finalizarea 
acestuia am început să mă adaptez 
la sărăcia car există în localitate. Totuși, în 
ciuda greutăților pe care le întîmpin, eu vreau să 
rămîn și să-mi construiesc viitorul acasă. 

 X Pentru îmbunătățirea Programu-
lui OIM aș recomanda crearea unui 
centru de sănătate pentru migran-
ții moldoveni care revin de la mun-
că de peste hotare.

Acest centru ar putea fi localizat în partea de 
sud a țării, specializat pe acordarea suportului 
medical, inclusiv ameliorarea stării psihologice 

a migranților. 
Republica Moldova ar avea de învățat 

de la Republica Portugheză multe 
lucruri, printre care aș mențio-
na calmul oamenilor, locurile de 
muncă ușor accesibile și stima față 

de angajați.  Pentru a îmbunătăți 
cumva situația din Republica Moldo-

va cred că migranții, și anume femeile 
migrante, ar trebui să fie susținute pentru ini-
țierea propriei afaceri.  
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Anul nașterii: 1960
Statut: migrant revenit din 
Republica Portugheză
Activitate profesională: 
distribuitor benzină și 
motorină, SRL „Rapira”, or. 

Cahul 

Gheorghe HÎNCU

După 14 ani petrecuți în Republica Portugheză, 
împreună cu soția, am decis să revenim acasă, 
în Republica Moldova. Decizia de a reveni a fost 
una personală și anume pentru a păstra familia 
care, deja, era pe cale să se destrame. Deși am 
plecat din Moldova din cauza sărăciei, sunt ne-
voit să constat că după 14 ani am găsit acasă, la 
fel, o țară foarte săracă. 
Pentru a putea supraviețui în țara mea, 
m-am angajat în calitate de distribui-
tor benzină și motorină la stația de 
alimentare a companiei SRL „Rapira” 
din orașul Cahul. Avînd un salariu 
mic, care de abia îmi acoperă nece-
sitățile de supraviețuire, programul 
OIM m-a ajutat mult. Programul OIM 
a mai oferit și o asistență considerabilă 
la adaptarea mea psihologică la revenire în re-
publică. 

 X Pentru a îmbunătăți Programul 
OIM aș putea sugera oferirea unor 
bilete la sanatorii la un preț rezona-
bil, ceea ce ar contribui la ameliora-
rea stării de sănătate a migranților 
reveniți, în special a celor mai în 
vîrstă.  

Lucrul care m-a impresionat în Republica 
Portugheză mult și ceea ce aș putea să 

recomand instituțiilor din Republica 
Moldova este motivarea propriilor 
cetățeni de a rămîne în țară. Acest 
lucru ar putea fi realizat în Republi-
ca Moldova prin sprijinirea cetățe-

nilor moldoveni în lansarea propriei 
afaceri, în special în primii trei ani de 

activitate antreprenorială.  
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Victor MORARU

Anul nașterii: 1959
Statut: migrant  

revenit din Federația Rusă
Activitate profesională: 

voluntar  
la  „Făgurașul de Aur” SRL,  

s. Șipca, r. Șoldănești

În calitate de migrant am locuit la Moscova, 
Federația Rusă timp de cinci ani unde am 
activat în domeniul pazei și securității blocurilor 
locative. Am părăsit Republica Moldova în anul 
2011 împreună cu soția mea, însă acum sunt 
fericit că am găsit oportunități de a reveni în 
țara natală. Motivația de a reveni acasă a fost, în 
primul rînd, una personală, iar dorința de a fi mai 
aproape de familie și de oamenii dragi m-a făcut 
să iau această decizie.  
După ce am revenit acasă pot spune că 
așteptările pe care le aveam fiind la Moscova, au 
coincis cu realitățile din Moldova, dat fiind că am 
comunicat frecvent prin intermediul mijloacelor 
electronice cu rudele de acasă, reveneam la 
baștină de sărbători și urmăream principalele 
noutățile prin internet. 
La moment sunt voluntar la SRL „Făgurașul de 
Aur” și sunt responsabil de activități ce țin de 
sectorul apicol. Învăț să lucrez cu apicultorii, 
încercînd să deprind abilități specifice ale 
acestui domeniu. Lucru se focusează în primul 
rînd pe îngrijirea albinelor, procesul de hrănire 
și combaterea dăunătorilor principali ce pot 
provoca boli în rîndul familiilor de albini. 
Programul OIM a fost și este unul foarte bun. Am 
rămas plăcut surprins să aflu despre existența 
acestui program și despre faptul ca acesta 
este destinat inclusiv migranților trecuți de 40 
ani, știind că multe programe sunt focusate 
mai curînd pe tineri. Faptul că se achită și o 
remunerare timp de 6 luni a fost primordial 
pentru mine și a servit drept motivație esențială 
pentru a reveni și a rămîne în țară. Totodată, 

pentru un impact mai mare al programului 
dat, aș sugera ca acesta să fie extins pentru o 
perioadă de pînă la un an. 

 X Planurile mele de viitor sunt legate 
de deschiderea unei afaceri în api-
cultură. Cu suportul programelor 
de susținere a afacerilor migranți-
lor planific să procur propriile fa-
milii de albini și, împreună cu soția, 
care este și ea beneficiar al progra-
mului OIM, să începem producerea, 
procesarea și comercializarea mierii 
ecologice pe piața internă a Repu-
blicii Moldova și cea externă – eu-
ropeană.

Referitor la ce ar putea învăța Republica Moldova 
de la societatea în care am locuit pot să spun 
că Federația Rusă, de asemenea, întîmpină 
mari dificultăți economice, iar aceasta nu ar 
fi un exemplu demn de urmat nici la capitolul 
drepturile omului. Totuși, din experiența mea 
personală, lucrînd în domeniul pazei și a 
securității blocurilor locative, consider pozitiv 
faptul că marea majoritate a blocurilor locative 
din Moscova au paza asigurată în interiorul 
blocului, ceea ce reduce semnificativ jafurile în 
apartamente. 
Consider că avem șanse de a ne dezvolta ca 
țară, dar sunt și mai multe impedimente care ne 
diminuează aceste perspective. Dezvoltarea vine 
cu timpul care, la moment, este dușmanul nostru 
numărul unu. Sperăm ca în viitorul apropiat se vor 
face vizibile reformele începute și se va resimți 
ritmul accelerării economice și sociale.
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Anul nașterii: 1959
Statut: migrant  
revenit din Federația Rusă
Activitate profesională: 
asistent voluntar,  
SRL „Făgurașul de Aur”,  

s. Șipca, r. Șoldănești

Elena MORARU

Am locuit la Moscova, Federația Rusă și am 
activat în calitate de menajeră și îngrijitoare de 
persoane în etate. După o perioadă de cinci ani 
petrecuți peste hotarele țării, am revenit în țară 
pentru a fi alături de cei dragi, urmărind scopul 
de a mă angaja în sectorul agro-industrial și mai 
apoi de a lansa o afacere de familie. 
Locuind în nordul țării, mi-a fost destul de greu să 
îmi găsesc un post de muncă bine plătit. Astfel, la 
revenirea în țară, nu am avut așteptări foarte mari 
privind situația actuală, deoarece comunicam 
foarte des cu persoanele apropiate rămase 
acasă și cunoșteam bine realitatea din Republica 
Moldova. În perioada cît am lucrat la Moscova, 
nu am observat schimbări spre bine, dar totuși 
sper că în viitorul apropiat acestea să se producă.
În prezent activez în calitate de asistent voluntar 
în cadrul companiei „Făgurașul de Aur” din satul 
Șipca, raionul Șoldănești. Această companie 
prestează servicii apicole clienților din Republica 
Moldova, dar și din afara ei, iar activitățile de 
bază pe care le realizez în această întreprindere 
vizează organizarea diferitor evenimente și tîrguri 
pentru promovarea produselor apicole. 
Munca în cadrul acestei organizații, deși la 
moment este una care nu îmi aduce profit, îmi 
ajută să dezvolt multe cunoștințe și capacități 
practice care mă vor abilita pe viitor să-mi lansez 
propria afacere în domeniu apicol în Republica 
Moldova.  
Vreau să remarc că atunci cînd locuiești o 
perioada mai îndelungată peste hotarele țării 
și ai reușit oarecum să te integrezi în societatea 
gazdă, este foarte greu să te decizi în favoarea 

revenirii acasă. Totuși, băiatul meu care a rămas 
acasă, după lungi discuții, m-a convins să fac 
acest pas, inclusiv prin participarea la programul 
OIM de susținere a migranților moldoveni care 
vor să revină în patrie, care ne ajută o perioadă de 
timp cu un suport financiar foarte util. Datorită 
programului OIM, adaptarea în Republica 
Moldova decurge mult mai ușor. deoarece simt 
că  nu sunt uitată. 

 X În viitorul apropiat doresc să rămîn 
acasă, să mă acomodez la realitățile 
existente și împreună cu soțul meu, 
cu care am revenit, să lansăm pro-
pria afacere în domeniul apiculturii. 

Dacă este să ne referim la ce ar putea învăța 
Republica Moldova de la alte țări, aș menționa că 
țara noastră ar trebui să poarte o grijă mai mare 
pentru persoanele în etate prin acordarea unor 
servicii mai calitative de asistență socială și să 
acorde alocații financiare suficiente pentru a le 
ușura bătrînețea. 
De asemenea, copii care au unul sau ambii părinți 
peste hotare ar trebui ghidați și supravegheați 
mai îndeaproape de instituțiile abilitate, fiindcă 
pînă la urmă copii sunt viitorul acestei țări.  
Nu vreau să par pesimistă în legătură cu 
dezvoltarea Republicii Moldova, din acest 
considerent sper că în viitorul apropiat vom 
putea observa o creștere a nivelului de trai și nu 
vom mai fi nevoiți nici noi, nici copii noștri să 
plece peste hotare pentru a supraviețui. 
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Dinu MANOLE

Anul nașterii: 1974
Statut: migrant revenit 
din Republica Italiană

Activitate profesională: 
consultant juridic, SRL 

„Glorinal Imobil”, or. 
Chișinău

Succesul se află în partea opusă curentului 
obișnuit! Acesta a fost motivul emigrării mele, 
în toamna anului 1999. Am făcut parte din pri-
mul val al exodului de populație din Republica 
Moldova. M-am stabilit în orașul Reggio Emilia, 
Republica Italiană, unde am activat în diverse 
sectoare, de la simplu lucrător până la manager 
în firmă de transport.
Motivația întoarcerii, pe lîngă dragostea de 
țară, a fost dorința de a face o schimba-
re, convingerea că acasă putem trăi 
la fel de bine ca în Occident. Eram 
conștient de dificultățile care le voi 
înfrunta la întoarcere, considerent 
din care nu am avut mari surprize. 
În prezent finalizez studiile de master 
în management și în drept, iar în paralel 
lucrez în calitate de consultant juridic la o firmă 
de construcție. 
Oriunde a fi, perioada de adaptare este cea mai 
dificilă. La această etapă, orice ajutor este bi-
nevenit, de aceea este lăudabilă inițiativa OIM. 
Pentru o persoană integră, cu principii nu este 
ușor să se reintegreze într-o societate coruptă, în 
care avansarea profesională este condiționată de 
apartenența la un partid. 
Consider, că ajutorul acordat prin programul 
OIM,  pentru încurajarea migranților de a rămîne 
în țara de origine, este prea mic pentru a putea 
fi un factor decisiv în luarea unei decizii pozitive. 

Sprijinul statului ar trebui să fie esențial în acest 
sens, dar pe moment acesta este practic inexis-
tent. 
Doresc o schimbare radicală a sistemului de 
guvernare corupt din țară, prin implicare activă 
în viața politică. Vreau să fac din istoria mea un 
exemplu de succes, pentru a încuraja întoarce-
rea acasă a cît mai multor cetățeni moldoveni 

emigrați. 
 X Secretul schimbării 
este ascuns în fiecare din noi; 
nu este suficient să imităm 
ceva ce funcționează bine în-
tr-o țară sau alta. 

Arhimandritul Iustin Pîrvu spunea că 
“trebuie sa devii tu întîi lumină, ca sa 

poți lumina pe alții”.
Văd două posibile scenarii pentru Republica 
Moldova: primul, cu actualul sistem de guverna-
re, țara va rămîne producătoare de resurse uma-
ne pentru export pînă la un momentul, cînd va fi 
atins punctul de neîntoarcere, iar țara va deveni 
o țară pustie, o țară falită. 
Sau al doilea, dacă  se vor produce schimbările 
necesare și se vor pun bazele unui sistem politic 
democratic, bazat pe meritocrație, în 5 ani pot 
fi puse bazele unei economii solide, iar în 20 de 
ani, avem șanse reale de a ajunge în topul țărilor 
avansate. Avem nevoie doar de voință! 
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Anul nașterii: 1981
Statut: migrant revenit 
din Republica Federală 
Germania
Activitate profesională: 
manager regional de vînzări  
la SRL „Castle Malting”,  

or. Chișinău

Tatiana RÖMISCHER

M-am născut pe plaiurile moldave, dar am reve-
nit recent după 10 ani de trai și 6 ani de activitate 
profesională în domeniul vitivinicol în Republica 
Federală Germania și aduc cu mine în Republica 
Moldova cunoștințe și experiență europeană. 
Studiile aprofundate universitare în domeniul 
gestionării afacerilor, marketing, distribuție, relații 
de comerț internațional, experiența profesională 
în degustarea vinurilor, precum deplasările 
profesionale de studiu în unele din cele 
mai interesante regiuni vinicole Ste-
llenbosch (Africa de Sud) și Napa Va-
ley, Walla Walla (USA) au contribuit 
la dezvoltarea și lărgirea orizontului 
de cunoaștere detaliată a vinului și a 
piețelor lui de desfacere.

 X De fapt, revenirea în țară a 
fost inițial dorința soțului (de origi-
ne germană) care a văzut aici o posi-
bilitate de dezvoltare managerială. 

Împreună cu soțul am fondat în martie anul cu-
rent SRL „Roemischer” axată mai mult pe servicii 
de consultanță și coaching al întreprinderilor. 
Soțul este trainer specializat în managementul 
timpului și a dezvoltării personalului în compa-
nii, fiind un sprijin potrivit în motivarea și for-
marea angajaților diferitor întreprinderi. Punc-
tul meu forte este expertiza și cunoștințele din 
domeniul de comercializare a vinului atît spre 
export, cît și în import. Astfel, eu ofer servicii de 
consultanță companiilor exportatoare de vinuri. 
Prin programul OIM am avut ocazia să particip 
la diferite evenimente, astfel dezvoltînd un o 

rețea de cunoștințe, aflînd de existența diferitor 
proiecte, traininguri și seminare la care ulterior 
am participat, ceea ce m-a ajutat să înțeleg mai 
bine schimbările socio-culturale și economice 
din Moldova. 
Din septembrie, recent, sunt angajată în calita-
te de manager regional de vînzări în compania 
belgiană “Castle Malting”, fiind responsabilă pen-

tru comercializarea malțului special pentru 
berăriile din Germania, Elveția și Austria.

Ce ar avea Moldova de învățat de 
la poporul german? Fiecare neam, 
țară își are specificul și trebuie să-și 
păstreze identitatea. Voi menționa 

doar un element, care în prezent este 
foarte important, deși cuprinde un tot 

întreg: „mai puțini «boși» și mai mulți lideri” 
(din eng. bosses – pl. șefi) . Ideea constă în faptul 
că în Republica Moldova ierarhia în companii e 
demodată. Lucrul în echipă împreună cu șeful 
practic nu există. În Germania, în schimb, șeful 
este cel care dă exemplul și lucrează împreună 
cu echipa, astfel motivîndu-i pe angajați și mai 
mult.
Companiilor din Republica Moldova le-aș reco-
manda să lucreze mai mult la etica managerială 
și de comportament față de angajați, investind 
resurse de know-how în formarea profesională 
a angajaților pentru a le crea un loc de muncă 
optim, adecvat, eficient și productiv. 



28

Programele OIM care sprijină migranții și absol-
venții moldoveni în procesul lor de reintegrare 
profesională în Republica Moldova au debutat la 
data de 1 iunie 2015 și au trezit un interes viu din 
partea societății. 
Un număr impunător de absolvenți moldoveni 
care au finalizat studiile în anul 2015 la instituții 
superioare de învățămînt cu renume din străină-
tate s-au arătat dornici să se întoarcă acasă și să 
valorifice toate oportunitățile de susținere a re-
venirii și reintegrării oferite de OIM Moldova în 
parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova. 
Totodată, migranții, care în marea lor măsură au 
ținut dorul de casă și doresc să-și trăiască viața 
alături de familiile lor, au apelat la programul 
OIM și au primit, la fel ca și absolvenții reveniți, 
susținere informațională, logistică și financiară în 
procesul de reintegrare pe piața muncii din Re-
publica Moldova. 
Pe toată durata programului, au fost recepționa-
te în total 184 dosare, dintre care 55 din partea 
absolvenților și 129 dosare din partea migranți-
lor. Majoritatea absolută a migranților, care și-au 
depus dosarul la program, au studii superioare 
(de licență și master) și o experiență profesională 
bogată acumulată în Federația Rusă, România, 
Republica Italiană, regatul Spaniei, Republica 
Portugheză, Marea Britanie și Irlanda în diferite 
domenii, cum ar fi: logistică și transport interna-
țional, afaceri consulare, managementul calității 
produselor alimentare, sănătate, marketing, con-
strucții civile, agricultură, servicii hoteliere, servi-
cii casnice  etc. 

Cît privește absolvenții moldoveni, prin studii-
le universitare și post-universitare finalizate în 
România, Republica Lituania, Marea Britanie, 
Regatul Belgiei, Republica Estonia, Republica 
Portugheză, aceștia s-au specializat în domenii 
precum relații internaționale, integrare europea-
nă, diplomație, economie și afaceri internaționa-
le, managementul proiectelor, bănci și finanțe, 
construcții civile, servicii turistice și de agrement, 
limbi străine, dezvoltare regională etc. 
În total, 102 beneficiari (27 absolvenți și 75 mi-
granți) au fost ajutați cu succes în cadrul pro-
gramului să se angajeze, să obțină o poziție de 
stagiu sau voluntariat în Republica Moldova. Cea 
mai mare parte a beneficiarilor s-au orientat spre 
sectorul privat, urmat de cel public și nonprofit. 
Pe parcursul programului, am obervat o creștere 
în carierele  beneficiarilor, de la poziții a funcți-
onarilor executive la cele de coordonatori de 
echipe și manageri, de la cele de stagiari sau 
voluntari la cele de angajați cu drepturi depline. 
Potrivit beneficiarilor, programul OIM i-a ajutat 
într-o mare măsură să se reintegreze cu succes 
pe piața muncii și să-și (re)ia cariera acasă, fiind 
încurajați, de familiele lor, de prietenii lor, dar și 
de implementatorii programului la evenimen-
tele de informare și networking organizate de 
echipa OIM pe toată durata programului.     


