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În condițiile actuale, într-un număr mare de țări sub impactul globalizării 
este în derulare un intens proces de creare a minorităților etnice și migratorii, 
care ajung să dețină un rol tot mai important în statele moderne. Influența 
acestora asupra vieții social-poli�ce, economice, social-psihologice și culturale 
a țărilor se manifestă pe diferite planuri și dimensiuni. În prezent, se produce 
consolidarea comunităților de migranți (a noilor comunități etnice) care se 
transformă în diasporă. Apar și se impun ins�tuțiile diasporei, diverse asociații 
și organizații care contribuie atât la păstrarea și transmiterea iden�tății 
etnoculturale a comunităților de migranți, cât și la integrarea lor în societatea 
locală a țărilor gazdă. După cum o demonstrează experiența mul�seculară 
internațională, diasporele pot servi în calitate de punți și verigi între țara de 
origine și țara de des�nație / de ședere a migranților, pot contribui, dar și 
contribuie realmente, la crearea și la consolidarea relațiilor între țările de 
origine și cele de des�nație, pot acționa ca instrumente eficiente la 
dezvoltarea echilibrată a țării de origine și la promovarea imaginii ei pe arena 
internațională.  

Studierea subiectului migrației și diasporei este deosebit de actuală și 
de un interes aparte pentru Republica Moldova, un tânăr stat democra�c care 
se confruntă cu valuri masive de migrație în ul�mii 20–25 de ani, iar din a doua 
jumătate a anilor '90 ai secolului XX cu migrația internațională de muncă. În 
acest proces este implicată astăzi circa o treime din populația ac�vă a  
Republicii Moldova, care as�el supraviețuiește și își întreține familiile, 
expediind bani rudelor și creând condiții favorabile pentru dezvoltarea 
gospodăriilor proprii, asigură oportunități de studii copiilor, caută soluții 
pentru sănătate și tratament etc. În urma migrației, în multe țări se creează 
comunități de moldoveni. Iar odată ce aceste comunități se integrează cu 
succes în societatea țărilor de des�nație, diaspora începe să se structureze și 
să funcționeze. Fără îndoială, procesul nu este unul absolut univoc, existând 
probleme de ordin individual și colec�v. 

Formarea și dezvoltarea diasporei moldoveneș� se produce diferit în 
funcție de țară, de aceea studiul unui atare fenomen este relevant din 
perspec�va analizei compara�ve. În primul rând, inves�gația trebuie realizată 
la nivelul variantei celei mai dezvoltate, acolo unde devin mai evidente atât 
aspectele pozi�ve, cât și aspectele nega�ve legate de devenirea și dezvoltarea 
comunităților de moldoveni din străinătate, precum și cele care privesc 
consolidarea și funcționarea diasporei moldoveneș�.

Problema comunităților de moldoveni și a diasporei suscită nu doar un 
interes ș�ințific, ci și unul poli�c prac�c. În conformitate cu sondajele, o mare 
parte dintre migranții moldoveni nu vor mai reveni în patrie și este important 
ca aceș�a să rămână în câmpul de vedere al statului moldovenesc, evitându-se 

1. ACTUALITATEA CERCETĂRII  



situația în care compatrioții noștri vor dispărea în țările de des�nație și se vor 
dizolva în societatea gazdă. Noi trebuie să ne asigurăm că ei vor păstra relații 
cordiale, amiabile cu țara de origine, vor contribui la evoluția democra�că și 
civilizată a Republicii Moldova spre o economie prosperă, inova�vă, 
europeană.  

În aceste condiții, este imperios necesară analiza procesului de 
cons�tuire și funcționare a diasporei moldoveneș�, dezvoltarea poli�cilor de 
colaborare cu diaspora, creșterea efectelor pozi�ve și minimalizarea efectelor 
nega�ve ale migrației. 

1. ACTUALITATEA CERCETĂRII  
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Cercetarea diasporei moldoveneș� reprezintă un subiect de cercetare 
nou, de al�el ca și fenomenul în sine, determinat de variate cauze istorice și 
circumstanțe actuale care au survenit în evoluția statului nostru.   

Spre deosebire de alte state postsovie�ce, Moldova nu se mai 
confruntase anterior cu o as�el de problemă, fapt explicabil prin specificul 
istorico-cultural de dezvoltare a statului și a societății moldoveneș�. 
Moldovenii plecați în statul unitar România în perioada interbelică (anii 
1918–1940) și cei care au migrat în �mpul Războiului al Doilea Mondial s-au 
integrat în societatea și națiunea românească fără a păstra o iden�tate 
regională specifică. După cel de-al Doilea Război Mondial, relațiile între 
Uniunea Sovie�că și România au devenit destul de încordate. Autoritățile 
sovie�ce (moldoveneș�) nu erau interesate de întreținerea unei bune 
vecinătăți cu România sau cu cetățenii români originari din Basarabia, 
Transnistria și Bucovina, iar problema diasporei nu se punea nici în plan 
poli�co-prac�c, nici în plan ș�ințific.

Emigranții moldoveni originari din Basarabia / Moldova sovie�că care 
au emigrat în alte țări fie pe �mpul Imperiului Rus, fie al statului integrat 
român, fie în perioada URSS și au fost asimilați în țările de des�nație (România, 
Israel, Germania, SUA, Brazilia, Argen�na etc.) nu mențineau contacte cu țara 
de origine. Prac�c, ei nu și-au mai păstrat iden�tatea regională, cu excepția 
evreilor în Israel și a nemților în Germania (exemplul cel mai elocvent este 
„Comunitatea nemților basarabeni”). Cum anume se poziționau și cum se 
comportau emigranții originari / na�vi din Basarabia / Moldova rămânea, în 
mare parte, un mister bine păzit. În orice caz, Moldova nu întreținea cu ei 
legături, iar, în virtutea relațiilor dintre URSS și aceste state, problema 
diasporei nici nu se discuta.

Migrația în masă a moldovenilor și a altor grupuri etnice în cadrul URSS 
nu fusese însoțită de formarea unor diaspore sau de stabilirea conexiunilor 
între comunitățile de moldoveni din diferitele republici sovie�ce și Moldova 
sovie�că. Populația de moldoveni din Ucraina (regiunile Odesa, Cernăuți, 
Zakarpa�e etc.), din Rusia (regiunea Krasnodar, Extremul Orient, Zabaikalie 
etc.), din Kazahstan nici nu era iden�ficată drept diasporă. Situația este totuși 
explicabilă în contextul în care migrația se producea în limitele unei singure 
țări. 

Procesul de formare a comunităților de moldoveni peste hotare începe 
după 1991 și devine unul în masă în a doua jumătate a anilor '90 ai secolului XX, 
atunci când ia amploare migrația internațională de muncă a populației 
moldoveneș� în Rusia, în statele Uniunii Europene și în alte țări. Cu toate 
acestea, fenomenul a rămas pentru o perioadă îndelungată în afara unei 
analize raportate la apariția și funcționarea diasporei moldoveneș�. 

2. GRADUL DE STUDIERE A TEMEI
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Cauzele  unei  atare  stări  de  lucruri,  după  părerea  noastră,  ar  fi 
următoarele:

1. Sondajele sociologice demonstrau un nivel înalt de intenție a 
migranților moldoveni (respondenți) de a reveni în țară: peste 90% – în 
Federația Rusă și circa 80% – în țările Uniunii Europe (regiuni predominante de 
aflare și de ac�vitate ale migranților de muncă moldoveni). Aceasta se explica 
prin faptul că migranții moldoveni plecau după câș�g. Strategiile de migrație și 
planurile lor rezultau din ideea că scopul final, după o anumită perioadă de 
aflare peste hotare (unu, doi, cinci ani etc.) și după a�ngerea obiec�velor 
materiale și financiare fixate, era revenirea acasă: „Mai întâi am venit pentru 1 
an, ca să câș�g și să pun ceva bani deoparte pentru mașină. Acum sunt în 
Portugalia deja de aproape 17 ani. Ne-a «tras pe sfoară» statul portughez. Mai 
întâi ne acorda vize. După cinci vize, ne-a dat permis de ședere. După încă doi 
ani, ne-au dat cetățenie. Am amânat plecarea până au venit și copiii și așa mai 
departe. Ne-am integrat complet în societate și în viața socială de aici. Iar 
acum ne e mai greu să ne rupem de aici. Credeam că venim pentru un an, dar 
durează deja de 16 ani” (4.06). Întoarcerea acasă, momentul revenirii erau 
determinate de migrantul însuși, care raporta acțiunile întreprinse și eforturile 
depuse la finalitatea pe care tot el și-o propunea.

2. Cercetările sociologice au fost efectuate în limitele țării (în Republica 
Moldova). Într-o perioada inițială, o as�el de abordare a fost cea corectă, însă 
treptat au început să se manifeste și neajunsurile ei, determinate de axarea pe 
analiza migrației temporare (sezoniere / circulatorii). S-a stabilit că o mare 
parte dintre migranți nu se întorc în țară, rămân peste hotare pentru o 
perioadă mai îndelungată, devin deseori migranți de muncă, fiind plecați 
pentru mai mult de 12 luni. 

3. Procesele de formare a diasporei au fost latente, integrarea 
migranților în țările de des�nație (țările gazdă) nefiind una evidentă. Migranții 
intrau în țările de des�nație în mod legal, în baza unei vize turis�ce sau a altor 
acte legale, însă rămâneau și munceau în țara de des�nație în mod ilegal. Ei se 
confruntau cu probleme ce țineau de legalizare, făceau eforturi de a le rezolva, 
iar integrarea și aspectele legate de aceasta treceau pe un plan secund. 
Ches�unea integrării migranților moldoveni de muncă era conș�en�zată mai 
puțin și, respec�v, cercetată mai puțin.

4. Din a doua jumătate a primului deceniu al secolului XXI se produce o 
modificare a căilor și posibilităților de acces în Uniunea Europeană. Viza 
turis�că și trecerea ilegală a fron�erei (care se înregistra în proporții mult mai 
mici) au fost înlocuite cu intrarea în țara de des�nație în baza unui contract de 
muncă sau în baza pașaportului românesc (mai puțin, în baza pașaportului 
bulgar). Drept urmare, se schimbă radical poziția migrantului de muncă 
moldovean în țara de des�nație – persoana are un statul legal de ședere și de 
muncă. Devin tot mai multe oportunitățile legale de aflare și angajare în 
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câmpul muncii în Uniunea Europeană, de obținere a unui �tlu de ședere 
permanent și a cetățeniei în țările Uniunii Europene. Iar în aceste condiții 
integrarea iese din conul de umbră și devine problema de bază a migranților de 
muncă moldoveni din străinătate. 

5. Migrantul moldovean își schimbă planurile și perioada de revenire în 
țara de origine. Reîntoarcerea se amână, transformându-se într-o perspec�vă 
incertă („aici învață copiii”, „am luat de la bancă și achit un credit pentru 
mașină, apartament, casă” etc.). Mo�varea revenirii în Moldova este 
dominată de factori societali: eficacitatea funcționării democrației și 
economiei de piață în Republica Moldova, calitatea administrației publice și a 
poli�cii moldoveneș�, lupta cu corupția și impunitatea reprezentanților 
puterii, starea drumurilor moldoveneș�, iluminarea străzilor pe �mp de 
noapte etc. 

Reîntoarcerea e determinată de corespunderea eforturilor și rezultatelor 
a�nse de statul moldovean cu obiec�vul fixat de migrant. Scopul pe care și-l 
fixase anterior migrantul a evoluat, devenind tot mai complex, fapt determinat 
de influența poli�cilor și prac�cilor reale din țara de ședere, în care migrantul 
moldovean trăiește, muncește și se integrează. Moldova trebuie să devină 
pentru el comparabilă cu țările Uniunii Europene la modul real, abia atunci el 
promite să revină.

Mulți o spun deja fără echivoc – nu mai revin, menționând și că au decis 
de la bun început, încă înainte de plecare, că nu se vor întoarce, ceea ce le 
simplifică procesul de integrare în țara de ședere. As�el, emigrarea temporară 
de muncă a fost de la bun început percepută de migrantul de muncă drept o 
emigrare defini�vă, o emigrare pentru reședință permanentă.

6. Deplasarea focusului cercetării este un alt aspect important. În anul 
2012 au fost efectuate pentru prima dată studii de teren în paralel (proiectul 
Organizației Mondiale a Migrației „Cartografierea diasporei în Rusia, Italia, 
Portugalia, Franța și Marea Britanie”), în premieră acestea fiind elaborate de 
echipe diferite de cercetători: din țara de des�nație și din țara de origine. 

1Autorii studiilor  au observat atunci că în țările de origine și de des�nație au 
fost inves�gați, de fapt, două con�ngente diferite de migranți: comunitățile de 
moldoveni care formau diaspora (migranții din țara de des�nație care se 
integrează deja în această țară) și migranții care circulă, sezonieri (migranții 
care se întorc acasă, care nu planifică să rămână în țara de des�nație, nu doresc 
să se integreze acolo – vin, muncesc, câș�gă, pleacă acasă: pentru aceș�a 
migrația de muncă este o ac�vitate secundară, cea principală rămânând în 
Moldova, bunăoară, pământul care trebuie lucrat; ei au nevoie de bani pentru 
a cumpăra combus�bili, semințe, transport etc.). Cercetările efectuate în 

1 Мукомель В., Кеяну-Андрей Д. Молдаване в Российской Федерации: социально-
экономический профиль и вызовы на уровне политик.  – Кишинев, МОМ, 2013.
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Rusia au demonstrat că perceperea acesteia doar în calitate de țară de 
migrație de muncă temporară pentru populația din R. Moldova este una 
greșită. În Rusia, ca și în Uniunea Europeană, este în desfășurare procesul de 
cons�tuire a comunităților de moldoveni și de formare a diasporei. 

7. Sub impactul structurilor internaționale care, din 2007, elaborează și 
implementează Strategia globală a UE privind migrația și dezvoltarea, se 
modifică poli�ca statală migrațională a R. Moldova față de comunitățile de 
moldoveni de peste hotare. De la începutul anilor 2000, migranții moldoveni 
intră în atenția statului și a structurilor de stat specializate în migrație. Acestea 
purced la implementarea unei poli�ci de colaborare cu migranții, organizează 
congrese ale diasporei, susțin moral comunitățile de moldoveni de peste 
hotare, consolidează ins�tuțiile diasporei (diverse asociații, organizații etc.), 
atrag transferurile băneș� ale migranților la dezvoltarea țării. 

Este un semnal care a fost înțeles corect de diaspora moldovenească în 
formare, ea ar�culându-și cerințele și doleanțele față de guvernul și autoritățile 
din MD. Ca urmare a unui proces de influență reciprocă, la sfârșitul anului 2012, 
în MD a fost creat Biroul Relații cu Diaspora. Reforma ins�tuțională a cons�tuit 
un impuls sensibil pentru elaborarea și implementarea diverselor strategii, 
programe, planuri, proiecte de susținere financiară și intelectuală din partea 
structurilor și organizațiilor internaționale.  

Aceste modificări au avut o influență benefică și asupra comunității 
academice. Problema migrației internaționale de muncă a cetățenilor MD 
devine obiect de studiu, fiind de menționat cercetările efectuate (anul 2007), 
în cadrul proiectelor Organizației Internaționale pentru Migrație, de R. 

2Schwartz (Israel) și T. Kring (Germania) . Cercetările în cauză au fost consacrate 
unei analize compara�ve a proceselor de consolidare și funcționare a 
comunităților de moldoveni din Italia, Rusia și Israel și au cons�tuit o bază 
pentru dezvoltarea și aprofundarea ulterioară a tema�cii migrației. 
Concomitent, au fost iden�ficate și câteva aspecte diferite de analiză a 
comunităților de peste hotare și diasporei moldoveneș�. 

În primul rând, con�nuă tradiția cercetărilor autohtone, cons�tuită în a 
doua jumătate a anilor '90 ai secolului XX – începutul secolului XXI: lucrările se 
axează nu atât pe inves�garea procesului de apariție și evoluție a diasporei, cât 
pe studierea proceselor migrației internaționale, pe formarea comunităților 

3
de moldoveni peste hotare , iar analiza este efectuată în contextul migrației 
temporare, sezoniere, circulatorii. 

2 Schwartz R. Exploring the Link between Moldovan Communi�es abroad (MCA) and Moldova. 
May 2007. Chisinau, IOM, 2007; Kring T. Moldovan Migrants in Italy: Remi�ances and the Role of 
the ILO's Social Partners. November 2007.  – Chisinau, IOM, 2007.
3 Мошняга В., Морару В., Руснак Г. Италия глазами молдавских трудовых мигрантов. // 
Moldoscopie (Probleme de analiză poli�că). Nr.3 (XLVI), 2009. – Chişinău: CEP USM, 2009, 
p.90-134.
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Un alt aspect ține de apariția unor publicații în care se aduce în discuție 
metodologia de definire a noțiunii de diasporă, se cercetează criteriile și 

4
trăsăturile conceptului respec�v (a se vedea în acest sens lucrările lui V. Mardari  

5
și ale N. Pu�na ).

În al treilea rând, la începutul secolului XXI, apar lucrări în care, pentru 
analiza comunităților de moldoveni de peste hotare, este introdusă noțiunea de 
diasporă. În aceste publicații discuția se derulează în limita abordărilor propuse 
și aplicate de R. Schwartz. Specificul diasporei, corelația / raportarea acesteia la 
comunitățile în formare de moldoveni de peste hotare nu și-a găsit însă o 

6
reflectare largă . Formula diasporă = comunități moldoveneș� de peste hotare 
este acceptată și u�lizată de structurile de stat ale Republicii Moldova, inclusiv 
de Biroul Relații cu Diaspora: „Prin «diasporă» se face referire la cetățenii 
Republicii Moldova care se află temporar sau permanent în afara țării, la 
originarii din Republica Moldova și urmașii acestora și, de asemenea, la 

7comunitățile formate de aceș�a” . O abordare similară a fost u�lizată și în 
8lucrările Dianei Cheianu-Andrei consacrate cartografierii diasporei din cinci țări . 

Considerăm că o asemenea interpretare duce la pierderea specificului 
noțiunii studiate. Este evident că diaspora interacționează strâns, se află în 
legătură și în colaborare permanentă cu comunitățile de migranți, că ea se 
menține, este alimentată, se consolidează și se dezvoltă prin integrarea și 
atragerea reprezentanților comunităților de migranți. 

După părerea noastră, diaspora se ins�tuționalizează printr-o ac�vitate 
colec�vă, conș�entă ce urmărește păstrarea relațiilor cu țara de origine și 
consolidarea propriei comunități etnice de migranți în țara de des�nație. 
Această ac�vitate colec�vă și conș�entă se manifestă prin ac�vitatea 
asociațiilor (organizațiilor, ins�tuțiilor) diasporei, la care par�cipă (copar�cipă) 
reprezentantul diasporei. Diaspora nu include orice venire din țara de origine 
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4 Mardari V. Diaspora: concept și teoria rețelelor de cunoș�nțe. // Moldoscopie (Probleme de 
analiză poli�că). Nr.2 (LXXVII), 2017. – Chișinău: CEP USM, 2009, p.22-36.
5 Pu�na N. Diaspora și relațiile cu statul de origine: modele de interacțiune. // Мошняга В. 
(коорд.) Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы. Кишинэу, 
МОМ, 2016, с.211-216; Pu�na N. Diaspora între fenomen istoric și categorie ș�ințifică 
(abordare teore�co-metodologică). // Moldoscopie (Probleme de analiză poli�că). Nr.3 (LXX), 
2015.  – Chișinău: CEP USM, 2015, p. 27-41.
6 Moșneaga V., Rusu R. Formarea diasporei moldoveneș� peste hotare: esența și specificul. // 
Moldoscopie (Probleme de analiză poli�că). nr.1 (XL), 2008. – Chișinău: CEP USM, 2008, p.91-
104; Rusu R., Todorova L., Rolul diasporei în relațiile internaționale. // Administrarea publică. 
Nr.1 (73), ianuarie-mar�e. – Chișinău, AAP, 2012, p.117-121; Мошняга В. Молдова: эмигра-
ция и диаспора. //Пояснительная записка 12/48, Сентябрь, 2012, проект КАРИМ-Вос-ток, 
Европейский университетский институт, h�p://www.carim-east.eu/media/exno/ 
Explanatory%20Notes_ 2012-48.pdf
7 Hotărârea Guvernului  Strategia națională „Diaspora-2025”, nr.200 din 26.02.2016. // 
Monitorul Oficial din 4.03.2016, nr.49-54, art.230, h�p://brd.gov.md/sites/default/files/sn 
_diaspora_2025 _web.pdf.
8 Cheianu-Andrei D. Cartografierea diasporei moldoveneş� în Italia, Portugalia, Franţa şi Regatul 
Unit al Marii Britanii. Chișinău, OIM, 2013.
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(în cazul nostru, din Moldova) în țara de des�nație sau ședere în țara de 
des�nație. Ea este cons�tuită doar din persoanele care doresc să păstreze și 
care păstrează contactul cu patria, care manifestă și care consolidează această 
legătură. Poziția în cauză a fost formulată și reflectată în publicația V. Moșneaga 

9
"Republic of Moldova: diaspora and diaspora policy"  și reprezintă cel de-al 
patrulea aspect în analiza autohtonă a fenomenului diasporei moldoveneș�. 
Acest ul�m aspect de cercetare al diasporei ne-am propus să-l discutăm în 
cercetarea de față.

9 Mosneaga V. Republic of Moldova: diaspora and diaspora policy. // Slovak Journal of Poli�cal 
Sciences, Volume 14, 2014, No.2, pp. 3-27.
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3. ASPECTELE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII

Originalitatea cercetării. Cartografierea diasporei moldoveneș� nu 
este la prima încercare, absolut originală în Republica Moldova. În premieră, 
inves�gații cu efectuarea studiilor pe teren în cinci țări străine și în Republica 
Moldova au fost realizate în cadrul proiectului OIM din anul 2012 de către 
grupul de cercetare D. Cheianu-Andrei (Republica Moldova), V. Mukomel 
(Federația Rusă). În cadrul proiectului amin�t a fost studiată diaspora 
moldovenească din Italia, Marea Britanie, Portugalia, Federația Rusă și Franța, 
iar cercetătorii au pus accent pe analiza comunităților de moldoveni. 

Caracterul original al inves�gației noastre rezidă nu în monitorizare 
(deși, într-o anumită măsură, este prezent și acest aspect), ci, în primul rând, 
într-un cadru mai ex�ns față de proiectul anterior: cartografierea diasporei 
moldoveneș� este realizată într-un număr mai mare de țări (șase). Dintre 
modificări este de menționat și subs�tuirea inves�gării diasporei moldoveneș� 
din Franța prin cea din Israel și din Germania. În sfârșit, am realizat o analiză nu 
doar a diasporei moldoveneș� de pe malul drept al râului Nistru, ci și a 
diasporei originare de pe malul stâng, în calitatea acesteia de obiect de 
cercetare separat cu par�cularități dis�ncte. Caracteris�c malului stâng este 
faptul că locuitorii regiunii  nu dispun de o cetățenie separată recunoscută 
internațional, respec�v, se observă o dispersare a migranților de pe malul stâng 
în funcție de apartenența lor civilă (pașaport), cel puțin, între trei state 
(Republica Moldova, Federația Rusă și Ucraina), iar ca urmare se pot constata 
dificultăți de consolidare și de ins�tuționalizare a migranților. Aceasta nu 
dispune nici de poli�ci regionale referitoare la migrație și diasporă, ceea ce are 
impact asupra formării și funcționării peste hotare a comunităților ei de 
migranți. Cercetarea problemei respec�ve pe malul stâng s-a concentrat 
obiec�v, în virtutea circumstanțelor menționate, asupra conturării unui tablou 
general al proceselor de migrație din regiune, încercându-se o analiză a 
formării peste hotare a comunităților de migranți originari de pe malul stâng al 
Nistrului. 

Plus la aceasta, contribuția cea mai importantă, care cons�tuie 
specificul cercetării de față, noutatea și originalitatea ei, este un alt aspect al 
analizei, care, în viziunea noastră, nu a fost dezvoltat suficient în proiectul 
anterior. În cercetarea pe care o propunem, este studiat procesul de formare și 
funcționare a diasporei moldoveneș� din perspec�va ins�tuționalizării ei, a 
ac�vității asociațiilor moldoveneș� de diasporă din țările menționate, poli�ca 
ins�tuțiilor de stat din Republica Moldova vizând susținerea și s�mularea 
procesului. 

O as�el de abordare a cercetării nu contrazice logica de formare și 
funcționare a diasporei moldoveneș� de peste hotare, ci decurge firesc din 
reprezentările existente despre diaspora moldovenească ca despre una în 
proces de cons�tuire.  
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Considerăm consolidarea comunităților de migranți peste hotare în 
calitate de bază pentru formarea diasporei. Or, prezența comunităților de 
migranți nu reprezintă prin sine un fundament suficient (deși unul necesar) 
pentru declararea drept diasporă a unor comunități. Pentru crearea unei 
diaspore din comunitățile de migranți se cere unificarea acestora, o acțiune 
colec�vă conș�entă, ins�tuționalizarea lor ca subiect de acțiune colec�vă. 

Deci prima condiție este ca persoanele care cons�tuie comunitățile de 
peste hotare să se unească conș�ent și să-și declare iden�tatea specială printr-
o acțiune colec�vă, direcționată spre menținerea și promovarea iden�tății lor 
speciale. 

În al doilea rând, această iden�tate specială declarată și promovată 
trebuie să fie remarcată și susținută în țara de ședere. Statul de des�nație 
fixează anumite reguli de joc, determină pe cale legisla�vă mecanismele și 
metodele de formare și funcționare a ins�tuțiilor societății civile (asociațiilor, 
organizațiilor, autonomiilor), inclusiv pe cele ale ins�tuțiilor minorităților etnice 
și de migranți. În același �mp, statul de des�nație poate acorda unor asemenea 
ins�tuții susținerea sa mai amplă, oferindu-le asistență, inclusiv materială 
(acordarea unor spații, crearea diferitor consilii etc.). Dar pot exista și asociații 
informale, care nu sunt înregistrate din punct de vedere juridic în țara gazdă.

În al treilea rând, iden�tatea specială declarată și promovată trebuie să 
fie remarcată și susținută nu doar în țara de ședere, ci și în patria istorică. Al�el 
spus, ea va fi orientată și spre exterior, spre patrie, țara de origine a migranților. 
Iar patria (reală sau istorică / virtuală), recepționând un as�el de impuls, îl va 
susține și amplifica, transferându-l în planul unor relații și avantaje polivalente 
și mul�dimensionale, atât pentru sine, cât și pentru diasporă și comunitățile 
ins�tuționalizate etnice și de migranți din afara țării. 

Totuși nici durata de existență a comunităților de migranți sau etnice 
peste hotare nu le transformă automat în diasporă, deși poate avea impact 
asupra formării diasporei. Or, impactul în cauză poate fi indirect, fapt relaționat 
cu rolurile de generație și de statut de care dispun migranții. Prima generație de 
migranți a fost orientată într-o măsură mai mare spre autoafirmarea personală 
în diversele sfere ale noii societăți. Orientarea spre autoafirmarea colec�vă, de 
grup, este cunoscută de un număr destul de nesemnifica�v de reprezentanți ai 
acestei generații și, de regulă, reprezintă o par�cularitate a persoanelor 
orientate ideologic, care exprimă tendința de a-și păstra valorile naționale și 
culturale — iden�tatea specială, manifestată prin apartenența etnică, limbă, 
cultura națională, religie, tradiții. În același �mp, cu cât statutul comunității de 
migranți / etnice este mai jos și înregistrează probleme ce țin de delimitarea 
cultural-lingvis�că, diferențe de rasă, religie, calificare profesională față de 
populația locală, cu atât migranții sunt mai înclinați spre  asociere, 
ins�tuționalizare (formală sau informală este o altă ches�une de discuție), 
inclusiv ca formă de autoapărare și ajutorare. 
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Cu toate acestea, pare paradoxal că obținerea unui statut personal în 
noua țară și cultură este însoțită, de cele mai multe ori, de pierderea iden�tății 
speciale, de dizolvarea și asimilarea în noua societate etnoculturală. Ceea ce 
reprezintă tot o consecință, dar și o altă fațetă a procesului de integrare. 
Soluționarea concomitentă a problemei păstrării vechii iden�tăți și însușirii 
noii iden�tăți este prea complicată și solicitantă pentru resursele de energie 
fizică și psihică ale migrantului, de aceea el face, de regulă, alegerea în 
favoarea noii iden�tăți – cea care îi aduce în noua țară (patrie) mai multe 
beneficii și avantaje. As�el, se ajunge la reducerea numerică a purtătorilor 
culturii de migranți, dar de observat aici că întreținerea diasporei are loc din 
contul migranților nou-veniți (studenți, migranți de muncă etc.).

În studiul diasporei moldoveneș� ne bazăm pe interpretarea diasporei 
10 11oferită de G. Sheffer , pe care o aplică și R. Schwartz . pentru explicarea 

procesului de cons�tuire a diasporei moldoveneș�:
Diaspora reprezintă grupurile de minorități etnice de origine migrantă 

care locuiesc și acționează în țările de des�nație, păstrând în același �mp 
relații emoționale și materiale cu patria (țara de origine). 

Această definiție, în opinia noastră, este destul de produc�vă, 
permițându-ne să reflectăm atât procesul de creare a diasporei prin 
intermediul adiționării comunităților de migranți din țările de des�nație (a 
comunităților de migranți moldoveni în cazul nostru), cât și procesul ulterior 
de consolidare a diasporei ca o comunitate în interiorul țării de des�nație, care 
își păstrează și consolidează relațiile mul�laterale cu patria istorică (țara de 
origine). R. Schwartz demonstrează în legătură cu aceasta că interconexiunea 
diasporei cu comunitățile de migranți reprezintă baza diasporei și face 
trimitere la cercetările lui D. Ionescu, care include în componența diasporei 
următoarele elemente:

- Persoanele din țara de origine care locuiesc permanent în țara de 
des�nație și au cetățenia țării de origine;
- Migranții de muncă, studenții, care se află peste hotarele țării de origine 
pentru o anumită perioadă de �mp;
- Persoanele care posedă cetățenie dublă;
- Diaspora etnică;
- Cetățenii țării de des�nație / copiii migranților (grupul generației a 

12
doua) .

Totuși într-o as�el de abordare nu este reflectat factorul de ac�vitate al 
migranților,   măsura   în   care   ei   mențin,   conș�ent   și   orientat,   legături 

10 Sheffer G. Diaspora poli�cs: At home abroad.  Cambridge, 2003, p. 9.
11 Schwartz R. Exploring the Link between Moldovan Communi�es abroad (MCA) and Moldova. 
May 2007.  Chisinau, IOM, 2007, p.7.
12 Schwartz R. Exploring the Link between Moldovan Communi�es abroad (MCA) and Moldova. 
May 2007.  –  Chisinau, IOM, 2007, p.7.
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mul�laterale cu patria istorică, țara de origine. Or, într-o analiză a diasporei 
considerăm că tocmai acesta ar fi aspectul-cheie.

Interpretările altor cercetători pe care îi amintește R. Schwartz – M. 
Ivanska și Y. Shein – iau în calcul și ac�vitatea reprezentanților diasporei, ceea 
ce ne determină să le considerăm mai produc�ve. Potrivit acestora, diaspora 
include în structura sa:

– Membri „de bază” – elita ac�vă, ale cărei rol și acțiuni sunt vitale 
pentru existența și funcționarea diasporei; 
– Membri „de ariergardă” – „generația-consecință” a ac�vității diasporei, 
implicată mai puțin în acțiunile co�diene ale diasporei, dar care totuși 
reprezintă o componentă esențială și consistentă în vederea păstrării 
unei memorii comune;
– Membri „tăcuți” – sursa unor potențiale recrutări pentru ac�vitatea 

13
diasporei .
Diaspora cons�tuie factorul obiec�v, dar și cel subiec�v, aparținând nu 

doar unei societăți anumite în virtutea unor cauze, ci și �nzând să consolideze 
o as�el de apartenență.    

14În acest sens, are dreptate M. Isman , care afirmă că, pentru organizarea 
și mobilizarea diasporei în vederea realizării interesului comun, sunt 
importante: resursele materiale, culturale și organizaționale ale diasporei; 
structurile și posibilitățile din țara de des�nație; mo�varea și capacitățile de a-
și păstra unitatea (legăturile interne strânse) și de a realiza o influență de grup. 
Fără componenta organizatorică și ac�vă, diaspora nu va fi percepută ca atare, 
rămânând nimic mai mult decât o masă numeroasă și dezorganizată de oameni 
uniți prin simplul fapt că sunt originari sau urmași ai originarilor (na�vilor) din 
țara de emigrare. 

Varietatea de abordări și interpretări ne-a însoțit pe tot parcursul 
cercetării noastre de cartografiere a diasporei în cele șase țări. Printre experți 
nu există o unanimitate de păreri nici referitor la evaluarea univocă a ceea ce 
reprezintă diaspora moldovenească peste hotare, nici chiar la existența sau 
absența ei. 

În cursul cercetării noastre am înregistrat diferite viziuni cu privire la 
diaspora moldovenească, pe care le putem grupa în câteva categorii. 

O primă interpretare include în conceptul de diasporă pe toți cetățenii 
Republicii Moldova care se află (locuiesc, muncesc) peste hotare. „Diasporă, 
cred că ne putem numi ca atare dacă am plecat în străinătate. Totuși, ca 
diasporă, trebuie să avem anumite caracteris�ci, ca să ne putem numi 
asociație a diasporei. Cred că nu poți să nu păstrezi relațiile cu moldovenii, 
aceasta este oarecum obligatoriu” (2.06).

În al doilea rând, se înregistrează opinia că nu putem vorbi de o diasporă 

13 Ibidem.
14 Ibidem
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moldovenească peste hotare, pentru că nu există o unitate între cetățenii 
moldoveni, între asociațiile de moldoveni, pentru că nu există un popor unitar. 
Ceea ce se poate atesta sunt doar niște comunități de moldoveni. Termenul 
„diasporă”, din acest punct de vedere, ar fi aplicabil doar evreilor, armenilor, 
rromilor, grupurilor etnice unitare, care și-au păstrat unitatea într-un mediu 
os�l. „Nu folosesc termenul comunitate în sensul de diasporă. Termenul, după 
părerea mea, în conformitate cu criteriile ș�ințifice, se raportează la diaspora 
evreiască, diaspora armenească, diaspora rromă. Iar noi, pentru a deveni 
diasporă, trebuie să devenim un popor unit. Căci suntem un popor răzlețit și am 
fugit din țară din numeroase mo�ve, în primul rând, din mo�ve economice. Nu 
suntem un popor care a fost persecutat de cineva. Așa cum au fost de exemplu 
evreii sau armenii. Avem și noi probleme. Ne considerăm o comunitate” (2.07).

Asupra unității sau absenței unității printre persoanele originare și 
na�ve din Moldova atrage atenția și un alt expert, care consideră că în Rusia, 
de exemplu, „există trei diaspore: moldovenească, transnistreană și găgăuză” 
(1.01). Dar, în același �mp, pentru toate grupurile de persoane originare din 
Moldova expertul u�lizează noțiunea de diasporă.

Un alt expert opinează că noțiunea de diasporă nu este aplicabilă 
moldovenilor, pentru că nu �nd spre unitate, ci gravitează în jurul intereselor 
personale, uneori în detrimentul grupului etnic din care fac parte. „Diaspora 
există? Diaspora este atunci când avem ceva în comun, când ne unește ceva. Ca 
pe evrei. Moldoveanul face parte din categoria de oameni care fluieră o dată și 
își deschide un magazin. Și-a deschis magazinul, dar cumpărăturile și le face la 
magazinul chinezesc, unde prețurile sunt un pic mai mici. Sau la magazinul 
indian. Aici am menținut  aceeași distanță între noi ca și în țară. De ce să-l 
îmbogățesc pe el? De ce să merg la cumpărături la magazinul moldoveanului 
nostru? Cum să nu!” (2.07).

Se înregistrează și alte opinii: „Un grup de oameni nu poate fi numit 
diasporă.   Ei   sunt   membri   ai   diasporei.   Sunt   migranți.   Diaspora   este 
comunitatea moldovenilor care locuiesc peste hotare. Ei trebuie să fie cetățenii 
unei singure țări. Ei își promovează țara prin cetățenia lor, comportamentul lor, 
îmbrăcămintea pe care o poartă. Nu văd alte caracteris�ci pentru diasporă. 
Sunt oare uniți aceș� oameni, sau se află în relații de conflict? E ceva ce ține de 
caracterul fiecărui om în parte” (4.03).

Discordanța de păreri și abordări referitoare la diasporă este condiționată 
prin faptul că în Moldova, așa cum am arătat mai sus, subiectul nu a fost 
niciodată examinat. Situația este explicabilă prin procesele de dezvoltare socială 
care nu permiteau constatarea fenomenului într-un context autohton și nici 
aplicarea lui la originarii, na�vii, cetățenii Republicii Moldova care plecau și 
locuiau peste hotare. În Moldova nu a existat noțiunea propriu-zisă de diasporă 
moldovenească și, respec�v, aceasta nici nu a fost analizată. 

Suntem de părere că diferitele poziții examinate conțin doze de adevăr. 
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Consolidarea comunităților de migranți din străinătate reprezintă o bază pentru 
formarea diasporei. Existența comunităților de migranți nu cons�tuie în sine un 
fundament suficient, deși este un element important, pentru declararea 
acestor comunități din străinătate drept diaspore. Pentru transformarea 
comunităților de migranți în diasporă se impune asocierea lor, acțiunea 
colec�vă conș�entă a comunităților, ins�tuționalizarea comunităților în calitate 
de subiect al acțiunii colec�ve. Iar ca asociație se prezintă cea a diasporei care 
unește oamenii într-o acțiune conș�entă și colec�vă atât în scopul de a-și 
încuraja membrii să-și păstreze iden�tatea specială, cât și în vederea păstrării și 
promovării legăturii cu patria, țara lor de origine.

Argumentarea alegerii celor șase țări în calitate de obiect de cercetare 
al diasporei moldoveneș�. În calitate de obiect de cercetare diaspora 
moldovenească din Marea Britanie, Germania, Israel, Italia, Portugalia, Rusia 
nu a fost aleasă arbitrar. Opțiunea a fost determinată de un anumit specific al 
țării care, odată luat în calcul, ne-a permis să obținem un tablou amplu și 
mul�lateral al migrației din Republica Moldova și al formării comunităților de 
moldoveni și al diasporei moldoveneș�.

Rusia reprezintă des�nația de bază a migranților de muncă moldoveni. 
Comunitatea moldovenilor din Rusia, comparată cu alte țări, este cea mai 
numeroasă, însumând sute de mii de oameni. O atare stare de lucruri este 
explicabilă prin des�nul istoric comun – Republica Moldova și Rusia au făcut 
parte dintr-un singur stat pe parcursul a aproape două secole. Drept 
consecință, s-a produs o întrepătrundere a sorții istorice a popoarelor celor 
două țări, dar și a celor par�culare ale oamenilor, asociată cu ins�tuirea unor 
strânse legături de sânge și de rudenie, culturale, de producție și de instruire 
etc. Păstrarea unui spațiu unic accesibil fără vize după destrămarea URSS, 
cunoașterea limbii, mentalității și culturii ruse, comunitatea de credință și de 
tradiție religioasă – toate au contribuit, în condițiile crizei economice, la 
creșterea migrației de muncă spre Rusia și la u�lizarea potențialului unor 
legături tradiționale apărute pe parcursul istoriei.  

Italia reprezintă, după Rusia, cea de doua des�nație preferată de 
migranții de muncă moldoveni și des�nația numărul unu în Uniunea Europeană, 
fapt mo�vat mai ales prin distanța până la Roma (Italia) care este comparabilă 
(prac�c iden�că) cu distanța până la Moscova (Rusia). De remarcat, de 
asemenea, proximitatea lingvis�că a limbii materne a populației majoritare a 
Republicii Moldova cu limba italiană, cele două limbi făcând parte din grupul 
limbilor romanice. În plus, comunitățile de moldoveni din Italia acționează ca un 
factor de s�mulare, atragere și comunicare pentru migrația de muncă. 

Italia, în calitate de des�nație de emigrare tradițională, dispune de o 
experiență îndelungată de toleranță și deschidere față de imigranți. 
Comunitatea de moldoveni din Italia este cea mai avansată din punctul de 
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vedere al ins�tuționalizării diasporei moldoveneș�, al creării și funcționării 
asociațiilor de diasporă, al numărului și varietății formelor de ac�vitate 
u�lizate de acestea. Considerăm că ins�tuționalizarea sporită a diasporei 
moldoveneș� de aici e determinată inclusiv de statutul social inferior al 
migranților de muncă moldoveni (în majoritate femei), angajați în sectorul 
serviciilor domes�ce conform principiului „24/24”.

Portugalia a fost una dintre primele țări spre care s-au îndreptat 
migranții de muncă moldoveni și unde au început să se formeze comunități ale 
moldovenilor din străinătate. Situație derivată din mai multe circumstanțe: 
amplasarea „la marginea lumii” (la extremitatea Europei / Uniunii Europene), 
salariile și piața muncii nesemnifica�ve, rata importantă a emigrației 
populației portugheze, nevoia de forța de muncă în condițiile pregă�rilor 
pentru Campionatul european de fotbal din anul 2004 și, drept consecință, 
una dintre cele mai bine organizare și mai tolerante poli�ci de integrare a 
migranților din Uniunea Europeană (conform rezultatelor MIPEX, în materie 
de integrare a migranților, Portugalia este unul dintre lideri, alături de 

15Suedia) . Putem remarca și aici apropierea lingvis�că a limbilor portugheză și 
română, ceea ce facilitează procesul de integrare a cetățenilor moldoveni în 
societatea portugheză.

Israelul are o lungă istorie în calitate de țară de emigrare pentru originarii 
din Moldova, predominant persoane de etnie evreiască. Din anii 2000, spre 
Israel începe migrația de muncă a moldovenilor care nu este doar spontană, 
dar decurge și organizat, atât pentru bărbați (sectorul construcțiilor), cât și 
pentru femei (sectorul serviciilor domes�ce). Încă din perioada sovie�că, în 
Israel exista o diasporă importantă. Spre deosebire de alte țări, în diaspora 
moldovenească din Israel nu domină componenta moldovenească, ci 
componenta evreiască. Diaspora moldo-evreiască joacă deseori rolul unor 
rețele sociale pentru actualii migranți de muncă moldoveni. 

Germania este motorul efec�v și real al Uniunii Europene și dispune de 
un puternic potențial economic, o piață a muncii enormă și un sistem social 
dezvoltat.   Migrația   spre   Germania,   în   peisajul   migrației   de   muncă   a 
moldovenilor, este printre cele mai de perspec�vă și înregistrează creșterea cea 
mai rapidă. Mai mult, se constată un transfer al migranților de muncă moldoveni 
care au primit deja cetățenia Portugaliei, Italiei și a altor țări spre Germania, 
unde există oportunități mai bune de viață și de angajare în câmpul muncii. 

Germania prezintă un interes aparte și pentru că aici se atestă, realmente, 
două fluxuri de emigranți. Primul flux a început încă în perioada sovie�că și se 
asociază cu plecarea pentru reședință permanentă a cetățenilor moldoveni de 

15 Cirlig V., Mosneaga V. Migra�on Movements between Moldova and the EU: Policies and 
Numbers. // ICMPD, Research Papers dra�ed within the framework of the “Building Training 
and Analy�cal Capaci�es on Migra�on in Moldova and Georgia (GOVAC)” project. Internship to 
ICMPD, September 2011. – Vienna, OstWest Media, 2012. 
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etnie germană și evreiască și a membrilor familiilor acestora. Al doilea flux se 
referă la migrația de muncă în masă a cetățenilor moldoveni care u�lizează 
deseori legăturile cu foș�i compatrioți de etnie germană și evreiască plecați mai 
devreme pentru reședință permanentă în Germania.

Ca țară a migrației de muncă, ea este abia descoperită de moldoveni și 
aceasta  pentru  că  pentru cetățenii  români  (o  parte  semnifica�vă  dintre 
moldoveni folosește pașapoartele româneș� pentru intrare și pentru muncă în 
țările UE) Germania și-a deschis piața muncii abia de la începutul anilor 2010. 
Acest detaliu își lasă amprenta asupra specificului creării comunităților de 
moldoveni și a diasporei de aici și explică ac�vitatea mai puțin intensă a lor și 
interesul mai scăzut față de Republica Moldova. Considerăm că o atare stare de 
lucruri este cauzată și de modelul diferit de ajutor social acordat persoanelor 

16bolnave și în etate.  În acest model nu există o izolare a lucrătorului migrant 
după principiul „24/24”. 

Cercetarea diasporei moldoveneș� din Marea Britanie a fost inclusă 
abia în etapa finală a studiilor de teren. Interesul față de Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord a apărut după producerea BREXIT-ului (decizia de 
ieșire a Marii Britanii din componența Uniunii Europene, exprimată în cadrul 
referendumului de majoritatea populației din această țară). În as�el de 
condiții, a suscitat atenția noastră poziția comunității de moldoveni și a 
diasporei în formare în contextul noii situații geopoli�ce a țării, planurile și 
strategiile migranților de muncă moldoveni în Marea Britanie în condițiile 
producerii BREXIT-ului. Considerăm că interesul prezentei cercetări rezidă în a 
face o prezentare în secțiune a stării psihologice, a dispozițiilor și a planurilor 
cetățenilor moldoveni aflați în Marea Britanie și care se confruntă cu anumite 
riscuri și temeri. 

Metodologia cercetării. În vederea a�ngerii scopului și obiec�velor de 
cartografiere a diasporei moldoveneș� în cele șase țări studiate, am folosit 
principiile analizei sistemice, cercetarea interdisciplinară, combinarea metodelor 
sociologice și politologice. Analiza sta�s�că a datelor din domeniul migrației a 
fost completată de colectarea unor date sociologice primare și de folosirea unor 
date secundare. Datele primare au fost obținute în baza u�lizării metodelor 
sociologiei empirice. Cercetările calita�vă și can�ta�vă au fost efectuate atât în 
țara de origine (Republica Moldova), cât și în cele șase țări de des�nație ale 
migranților moldoveni studiate (Marea Britanie, Germania, Israel, Italia, 
Portugalia, Rusia).

16 Davydova-Minguet O., Mosneaga V., Pozniak O. Gendered Migra�on from Moldova and 
Ukraine to the EU: Who Cares?  // Liikanen I., Sco� J.W., Sotkasiira T. (eds) Borders, Migra�on 
and Regional Stability in the EU's Eastern Neighbourhood. – Joensuu, Karelian Ins�tute of the 
University of Eastern Finland, 2014,  p. 225-240.
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Cercetarea can�ta�vă
Colectarea datelor sociologice primare a fost realizată prin metoda 

anchetei sociologice în baza unui ches�onar, elaborat, la rândul lui, pornind de 
la ches�onarele folosite de cercetătorii moldoveni, ruși, tadjici și georgieni în 
cadrul studiilor asupra: diasporei moldoveneș� (anul 2012), diasporei tadjice 
(anii 2013 și 2014) și diasporei georgiene (anul 2014).

La realizarea anchetei sociologice am ținut cont de experiența de 
efectuare a unei inves�gații calita�ve de către grupul de cercetare avându-i în 
componență pe conferențiarul D. Cheianu-Andrei și profesorul V. Mukomel.  

În   anul   2012   ancheta   s-a   desfășurat   prin   metoda   unui   interviu 
standardizat față în față cu migranții moldoveni care au fost supuși unui 
instructaj corespunzător și se aflau în afara Republicii Moldova. În cercetarea 
noastră am folosit această metodă într-o măsură nesemnifica�vă, as�el fiind 
ches�onați doar 50 de migranți în Rusia (Moscova) și 30 de migranți în Marea 
Britanie (Londra). 

Principala metodă de anchetare a fost interviul standardizat față în față, 
efectuat de profesorii și studenții de la Universitatea de Stat din Moldova 
(Chișinău). La anchetă au par�cipat peste 150 de persoane care au fost supuse 
unui instructaj corespunzător. Anchetarea a fost făcută de pe teritoriul 
Republicii Moldova prin intermediul u�lizării tehnologiilor informaționale: 
Skype, telefon, internet, rețelele de socializare (Vkontakte, Odnoklassniki, 
Facebook etc.). În cadrul anchetei s-a folosit tehnica „bulgărelui de zăpadă” 
(snow ball). 

Comanditarul cercetării a delimitat parametrii can�ta�vi de efectuare a 
cercetării. În Rusia și Italia urma să fie ches�onați câte 100 de respondenți, în 
Germania, Israel, Marea Britanie și Portugalia – câte 30 de respondenți. Ne-am 
permis să modificăm parțial regulile și am introdus în calitate de criteriu 
dominant un altul decât cel can�ta�v, și anume criteriul temporal, limitând 
perioada efectuării cercetării la două luni. As�el, printre cele șase țări vizate de 
noi, le-am iden�ficat pe acelea în care migranții moldoveni sunt prezenți în 
masă. Ceea ce a fost confirmat indirect și de numărul de anchete obținute în 
urma sondajului. Exemplul Marii Britanii nu este reprezenta�v în acest sens, dat 
fiind că Regatul Unit a fost inclus ca mediu de cercetare al diasporei 
moldoveneș� în studiul nostru de teren mai târziu, după cum am menționat mai 
sus, în contextul referendumului privind BREXIT-ul, desfășurat în iunie 2016.

În total, am ches�onat 538 de respondenți din șase țări. De observat că 
în cadrul proiectului au fost supuși ches�onării alți 320 de respondenți de către 
colegii de pe malul stâng al Nistrului, conform unei anchete unice (iden�ce 
pentru echipele de cercetare de la Chișinău și Tiraspol). 

17 În raportul de față sunt prezentate numai rezultatele cercetării diasporei moldoveneș�. 
Analizei proceselor de formare a diasporei originare de pe malul stâng al Nistrului i s-a consacrat 
un raport separat care a fost pregă�t de cercetătorii de pe malul stâng.
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Ancheta a fost elaborată prin eforturile comune ale ambelor echipe. Or, 
dat fiind specificul pe care l-am menționat mai sus, am fost de acord să 
introducem un bloc suplimentar de întrebări care să reflecte trăsăturile 
migrației de pe malul stâng.

Numărul de respondenți ches�onați în anul 2016 în cursul sondajului 
efectuat de noi (858 de persoane, respondenți de pe ambele maluri ale râului 
Nistru), este în corelație cu rezultatele cercetării can�ta�ve efectuate în anul 
2012 – 1 002 respondenți. 

Tabelul 1.  Analiza compara�vă a rezultatelor cercetării can�ta�ve 
(ale anchetei) din anii 2012 și 2016

Cercetarea calita�vă. Cercetarea calita�vă a fost realizată în două 
forme: interviuri individuale aprofundate cu experții și focus-grupurile de 
migranți. Instrucțiunile de realizare a interviurilor individuale aprofundate și a 
focus-grupurilor au fost elaborate în baza documentelor corespunzătoare 
pregă�te de grupul de cercetare în anul 2012. Cercetările calita�ve s-au 
desfășurat în perioada februarie 2016–februarie 2017. 

Comanditarul studiului a delimitat parametrii can�ta�vi de realizare a 
cercetării calita�ve. S-a propus desfășurarea a câte două focus-grupuri în Rusia 
și Italia, iar în restul țărilor câte un focus-grup. În Rusia și Italia era prevăzută 
realizarea a câte șapte interviuri individuale aprofundate, în celelalte țări câte 
cinci interviuri. Aceș� parametri însă au fost depășiți pentru toate țările (cu 
excepția focus-grupului din Germania, unde acesta nu a avut loc, din cauza 
circumstanțelor legate de organizare și pe mo�vul pasivității migranților 
moldoveni din Germania și al nedorinței lor de a intra în contact cu echipa de 
cercetare). 

În total, am realizat 50 de interviuri individuale aprofundate și 12 focus-
grupuri. Colegii din partea stângă a Nistrului au aplicat interviurile și focus-
grupurile conform aceluiași instrumentar elaborat de comun acord, în 
segmente de �mp iden�ce, în cadrul unor studii de teren paralele, cu 
deplasare în țările cercetate. Ei au realizat 46 de interviuri individuale 
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Anul sondajului

2012

2016

RU IT PT UK FR DE IL Total

302

307

400

226

154

68

100

63

106

-

-

119

-

75

1002

858

Partea dreaptă a 
râului Nistru

Partea stângă a 
râului Nistru

207

100

126

100

38

30

33

30

-

-

89

30

45

30

538

320
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Tabelul 2.  Analiza compara�vă a rezultatelor 
cercetării calita�ve (ale interviurilor individuale aprofundate 

și focus-grupurilor) din anii 2012 și 2016

Anul sondajului TotalInterviuri individuale aprofundateFocus-grupuri

Tabelul 3. Repar�zarea cercetărilor calita�ve (a interviurilor individuale 
aprofundate și focus-grupurilor), efectuate de echipele de cercetători 

de pe ambele maluri ale râului Nistru în anul 2016

Total

Focus-grupuri

MD / TRN

Interviuri individuale 
aprofundate

MD / TRN

Colaboratori ai structurilor 
de stat

MD / TRN

Experți

MD / TRN

Lideri ai asociațiilor 
de diasporă

MD / TRN

Oameni de afaceri

MD / TRN

Total

- / -

4 / 7

3 / 1

RU IT PT UKDE ILMD / 
TRN

1 / 5

- / 1

- / -

4 / 7

2 / 2

7 / 12

1 / -

1 / 1

9 / 14

3 / 10

2 / 1

4 / 2

12 / 8

2 / -

1 / 1

5 / 2

1 / -

- / -

10 / 7

1 / -

3 / -

5 / 6

1 / 2

2 / 1

7 /4

1 / -

12 / 6

50 / 46

10 / 3

2 / 2

3 / 1

5 / 2

16 / 10

1 / -

6 / 3

1 / 1

2 / -

2 / 1

10 / 7

1 / 1

8 / 6

2 / -

9 / 5

12 / 5

62 / 52

1 / 3

2 / -

3 / 4

1 / -

17 / 35

11 / 3

6 / 7

1 / -
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aprofundate și șapte focus-grupuri. Numărul  de acțiuni (interviuri individuale 
aprofundate și focus-grupuri) efectuate în cadrul proiectului din anul 2016 e în 
corelație cu rezultatele cercetării calita�ve din anul 2012.   

Partea dreaptă a 
râului Nistru

Partea stângă a 
râului Nistru

2012

2016

93

114

68

96

25

19

12

6

50

46

62

52
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Par�cipanții focus-grupurilor au fost selecționați în țările de des�nație 
prin metoda  „bulgărelui de zăpadă” (snow-ball), cu ajutorul reprezentanților / 
liderilor asociațiilor de moldoveni din diasporă. Discuțiile în cadrul focus-
grupurilor au durat în medie circa două ore și au fost fixate pe suport audio cu 
permisiunea par�cipanților la focus-grup.

Interviurile individuale aprofundate au fost realizate cu reprezentanți ai 
structurilor diploma�ce și consulare ale Republicii Moldova peste hotare, 
reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova (Direcția 
Afaceri   Consulare),   colaboratori   ai   structurilor   de   stat   specializate   în 
regularizarea migrației (Biroul Relații cu Diaspora, Biroul de Migrație și Azil), 
lideri ai organizațiilor neguvernamentale / organizațiilor moldoveneș� din 
diasporă, experți (specialiș�, reprezentanți ai clerului, savanți care analizează 
procesele contemporane de migrație și cercetează migrația moldovenească în 
special), oameni de afaceri din mediul migranților  din Republica Moldova și 
țara de des�nație. În linii mari, interviurile individuale aprofundate au durat 
mai mult de o oră și au fost înregistrate în fișiere audio cu permisiunea 
par�cipanților.

Restricțiile cercetării 
Datele   can�ta�ve   colectate   pe   parcursul   cartografierii   diasporei 

moldoveneș� din Marea Britanie, Germania, Israel, Italia, Portugalia și Rusia 
comportă  anumite  restricții  legate  de  reprezenta�vitate.  Acest  lucru  e 
determinat de evaluarea dificilă și neadecvată a numărului general de migranți 
moldoveni aflați peste hotare la momentul actual. În plus, mulți dintre 
par�cipanții la focus-grupuri și la sondajul can�ta�v (anchetă) dețin cetățenie 
dublă,  iar  în  țările  de  des�nație  ei  nu  figurează  ca  cetățeni  ai  Republicii 
Moldova, ci ca cetățeni ai Uniunii Europene sau ai Federației Ruse. Condiții ce 
provoacă   anumite   inadvertențe   în   datele   sta�s�ce   și   influențează 
reprezenta�vitatea cercetării. Cu toate acestea, rezultatele permit obținerea 
unui portret general al diasporei moldoveneș� peste hotare, iden�ficarea 
principalelor tendințe de dezvoltare a acesteia, schițarea principalelor 
concluzii și recomandări care permit un diagnos�c destul de obiec�v al 
probleme esențiale cu care se confruntă poli�cile din domeniul migrației și 
colaborării cu diaspora moldovenească. 
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4. CAUZELE ȘI MOTIVELE EMIGRAȚIEI MOLDOVENILOR

Devenirea Republicii Moldova a fost însoțită de includerea ac�vă a 
statului independent și a populației sale în procesele contemporane de 
migrație. Această tendință se păstrează și astăzi, dar însușind noi caracteris�ci. 
Experții notează că emigrarea cetățenilor moldoveni este influențată de 
diverși factori.

La  începutul  anilor  ʹ90  ai  secolului  XX  dominau  factorii  poli�ci  / 
etnopoli�ci,  ideologici,  provocați  de  procesul  de  cons�tuire  a  statului 
independent Republica Moldova, de consolidarea iden�tății naționale și 
statale. Procesul a fost de multe ori însoțit de exacerbarea relațiilor interetnice 
din țară, situație care a dus la conflictul de pe Nistru, emigrarea etnică, 
emigrarea în masă pentru reședință permanentă în străinătate, repatrierea în 
țara istorică și etnică, apariția migrației forțate, a refugiaților și persoanelor 
strămutate în interiorul Moldovei. Totodată, procesele amin�te au fost 
însoțite de repatrierea etnicilor moldoveni din alte republici și regiuni ale 
Uniunii Sovie�ce acum dezmembrate.

Concomitent,    în    condițiile    crizei    economice    determinate    de 
dezintegrarea spațiului economic unic și apariția economiei de piață, încep să 
acționeze și factorii economici ai migrației. Să notăm că în forma sa inițială 
fenomenul se manifesta ca o migrație internațională comercială de �p „shu�le 
trade”, care a apărut la începutul anilor ́ 90 ai secolului trecut și a fost specifică 
populației de pe ambele maluri ale Nistrului. În migrația comercială au fost 
atrase nu mai puțin de 300 de mii de persoane, care circulau în căutarea mărfii 
și avantajelor economice între Republica Moldova și Turcia, Polonia, Rusia, 
România, Germania. Acestea scoteau din Moldova și aduceau în Moldova 
orice marfă care putea fi vândută mai scump, de la ace, mănuși de piele și 
mașini de tocat până la automobile de ocazie. Cu începere din a doua jumătate 
a anilor ́ 90 fenomenul, prac�c, a dispărut, nereușind să reziste concurenței cu 
businessul mare și mijlociu și ciocnindu-se cu ajustarea prețurilor pentru 

18
mărfurile analoage în regiune . 

Din a doua jumătate a anilor ́ 90, ac�vitatea în cauză este completată și, 
treptat, înlocuită prin migrația internațională de muncă, care, după criza 
financiar-economică din anul 1999, capătă un caracter de masă. Din acest 
moment, tendința devine una dominantă. În comparație cu migrația 
internațională de muncă, alte forme de migrație își pierd semnificația. 

Migrația de muncă a populației moldoveneș� peste hotare devine tot 
mai amplă, implicând populația din toate regiunile țării, toate categoriile de 
vârstă și de gen, și toate grupurile etnice ale țării. Moldovenii pleacă la câș�g 

18 Евдокимова Л. Коммерческая миграция населения Республики Молдова: основные 
этапы и их характеристика. // Мошняга В. (коорд.) Население Молдовы и трудовая 
миграция: состояние и современные формы. – Кишинэу, CAPTES, 2000, сс. 65-83. 
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nu doar în regiunile tradițional cunoscute, în țările spațiului postsovie�c, în 
special în Rusia și Ucraina, dar descoperă și țările Uniunii Europene, Turcia, 
Israelul, SUA, Canada, manifestând preferințe pentru țările europene de pe 
țărmurile Mediteranei (Italia, Spania, Grecia, Portugalia, Franța etc.). Din 
jumătatea a doua anilor 2000, și în special în anii 2010, migranții moldoveni 
depășesc cadrul „lumii la�ne” și atașamentul față de afinitățile lingvis�ce în 
alegerea țării pentru migrația de muncă, adaptându-se cu succes în Irlanda, 
Marea Britanie, Germania.

Să notăm și faptul că, deși cauzele plecării în străinătate au fost de 
natură economică, în alegerea țării pentru migrația de muncă, migrantul 
moldovean nu e condus de hazard, de alegerea oarbă, de un concurs de 
circumstanțe, așa cum se putea întâmpla în perioada inițială de explorare a 
țărilor din Europa Occidentală. Alegerea sa e de regulă una conș�entă, 
mo�vată de existența în țara de migrație a rețelelor sociale dezvoltate, a 
rudelor și prietenilor care îi acordă asistență informațională, materială și 
psihologică în etapa adaptării sale inițiale și îl ajută cu angajarea în muncă. Să 
subliniem aici și factorul lingvis�c în cazul țărilor din lumea la�nă (Portugalia, 
Italia, Spania, Franța, Elveția, Belgia, Luxemburg etc.). Reorientarea graduală 
(de la începutul anilor 2000) a migranților de muncă moldoveni spre țările 
Uniunii Europene a fost influențată și de poli�cile de incluziune / de integrare 
ale Uniunii Europene orientate spre migranți, de nevoia de forță de muncă. 

Dacă e să abordăm migrația de muncă în țările CSI, în primul rând în 
Rusia și Ucraina, aici situația era mult mai simplă. Fapt determinat de 
proximitatea culturală și religioasă, de trecutul istoric comun, de buna 
cunoaștere a limbii ruse, de prezența unor mul�ple relații de rudenie și 
interpersonale. Pe lângă acestea, și de o enormă piață a muncii, de nevoia de 
forță de muncă, de salariile mai mari decât în Republica Moldova.  

„Cauzele migrației cetățenilor moldoveni în Rusia sunt absolut evidente. 
Ca și în alte țări din spațiul postsovie�c, la mijloc e șomajul, colapsul economic. 
În Rusia, o țară care dispune totuși de resurse energe�ce, există un business al 
construcțiilor cu caracter de masă, avântul sectorului construcțiilor și există și 
alte sectoare economice neafectate de criză. Acest lucru, firește, contribuie la 
migrația rela�v masivă a populației moldoveneș� în Rusia. De al�el, ca și a 
populației altor țări... Rusia e atrac�vă. Pe de o parte, e factorul geografic ca 
atare. Pe de altă parte, e afinitatea culturală. Cel de-al treilea factor, în 
conexiune  cu  afinitatea  culturală,  e  cunoașterea  de  către  mulți  dintre 
reprezentanții generației mai în vârstă a limbii ruse. Sunt niște oportunități 
pentru  adaptare  destul  de  mari.  În  acest  sens,  Rusia  era  deocamdată 
prioritară” (1.04). 

Caracterizând tendințele actuale și cauzele migrației moldoveneș� 
internaționale, observăm că factorul economic își păstrează și actualitatea, și 
semnificația. Dacă anterior la baza migrației de muncă se afla dorința de a-și 
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rezolva problemele financiare, de a-și asigura bunăstarea materială, atunci 
astăzi mo�vația economică a migranților de muncă moldoveni devine mai 
complexă. Interviurile aprofundate cu experții și migranții de muncă 
moldoveni atestă că situația materială gravă a familiei, lipsa unui serviciu și a 
unui loc de muncă, lipsa unor venituri suficiente pentru o existență normală / 
un trai decent, necesitatea soluționării diferitor probleme sociale co�diene 
legate de alimentație, trai, tratament, studiile copiilor la școală și în ins�tuțiile 
superioare de învățământ, achiziționarea unui apartament sau construcția 
unei case, procurarea unui automobil  și a unor bunuri de folosință 
îndelungată își păstrează semnificația și con�nuă să fie cauza dominantă. 
Migrația de muncă oamenii o văd ca pe singura ieșire din situație, o posibilitate 
de a-și schimba viața spre mai bine: „E vorba de rata înaltă a șomajului, 
lichidarea școlilor din localitățile rurale. Profesorii din școlile mici au rămas 
fără un loc de muncă, în afara sistemului de învățământ. Iar pentru că soții, 
frații și tații au plecat la câș�g în Rusia sau în țările din Europa de Vest, ei 
trebuie să caute noi posibilități de a se întreține, de a exista. Au rămas copiii și 
părinții în etate. Acestea sunt cauzele apariției migranților moldoveni în statul 
Israel. Banii pe care aceș�a îi câș�gă aici, îi transferă în Republica Moldova, iar 
pentru țară aceș�a sunt niște bani importanți” (5.02). 

Totodată, în ul�mii ani, crește numărul migranților de muncă care au 
avut în Republica Moldova un serviciu, o locuință bună, un salariu acceptabil 
(după criteriile locale), ceea ce le permitea familiei lor să ducă un trai fără 
lipsuri. Persoanele respec�ve  au devenit migranți de muncă nu pentru că nu 
ar fi avut ce mânca și unde munci. În calitate de mo�v decisiv pentru ei a 
acționat dorința de a obține un salariu mai mare, de a avea mai mult decât au 
acasă pentru aceeași muncă, pentru ca as�el să-și rezolve problemele 
materiale existente și să-și amelioreze starea materială curentă.

Circumstanțele amin�te sunt confirmate și de faptul că forța de muncă 
din Moldova devine tot mai „capricioasă”. În condițiile globalizării ea gândește 
nu doar prin prisma categoriilor propriei țării, a propriei piețe a muncii și a 
propriului salariu, ci compară situația social-economică, parametrii și nivelul 
de viață în țara sa și cei de peste hotare. Se face alegerea în favoarea unui 
serviciu mai convenabil, a unor condiții de muncă și de trai mai acceptabile și 
mai umane, a unei a�tudini mai civilizate față de om, angajat și cetățean care 
există în țara gazdă.  

Așa cum o demonstrează prac�ca sondajelor sociologice, printre 
migranții de muncă există și o a treia, cea mai numeroasă, categorie de 
cetățeni care se încadrează în migrația de muncă condiționată de alte cauze. 
Pentru aceș�a câș�gul, ameliorarea situației materiale proprii și a situației 
materiale a familiei lor nu este considerat factorul cel mai  important, esențial 
sau necesar. Din simplu mo�v că ei dispun deja de ele. 

De cele mai multe ori, este vorba de �neri din familiile asigurate, pentru 
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care factorul de bază determinant pentru migrare este tendința de a face față 
unor provocări în ac�vitatea de muncă de peste hotare, de a fi la fel ca ceilalți, 
de a vedea lumea și, totodată, de a câș�ga, fie de a-și rezolva alte probleme 
legate de studii, prac�carea unui sport etc. Printre alte mo�ve este 
menționată și tendința de a fi alături de rude și de oamenii apropiați sau 
dorința de a schimba mediul, de a uita de tragediile și dramele familiale trăite, 
în sfârșit, de a urma moda, de a fi independenți de părinți.

În situația creată, modei la migrația de muncă îi sunt supuși și părinții 
care își împing copiii la plecare, la migrația de muncă. Un expert din Italia, 
amin�ndu-și propria experiență de plecare în migrație, arată că migrația e 
percepută deseori ca o tendință la modă, iar includerea în aceasta le aduce 
par�cipanților dividende și avantaje suplimentare: „mama ne s�mula să 
emigrăm, spunându-ne că toți �nerii din sat au plecat la câș�g” (2.12).

Ulterior, de la sfârșitul anilor 2000, influența s�mulului respec�v crește 
ca urmare a instabilității poli�ce permanente. Poli�ca moldovenească devine 
unul dintre factorii de respingere care îi forțează pe cetățenii moldoveni să 
plece în căutarea unei vieți și existențe mai bune peste hotare. Uneori un as�el 
de mo�v acționează și ca factor de reținere pentru reîntoarcerea în țară. Una 
dintre migrante a declarat deschis în cadrul unui focus-grup: „M-aș întoarce 
dacă nu ar fi poli�ca” (2.13).

Există însă și o serie de alte condiții ce influențează procesele de 
migrație din Republica Moldova sau cauze legate de adaptarea și integrarea 
migranților moldoveni în străinătate. Oamenii au trecut printr-o perioadă de 
integrare complicată prin definiție. Pentru unii, ea a fost mai simplă, pentru 
alții – mai grea, mai dureroasă. Dar, oricum, nu a fost un proces simplu și le-a 
solicitat resurse importante de energie fizică și psihică. Oamenii s-au obișnuit, 
s-au adaptat la noul mod de viață din țara gazdă,  ajutați de rude și prieteni. În 
același �mp, s-au dezobișnuit de realitatea moldovenească. Realitățile 
moldoveneș�, după cum o arată sondajele, devin pentru ei mai greu de înțeles 
decât situația din țara nouă – țara de migrare, de muncă și de trai. De multe ori 
persoanele migrante nu se simt gata de o resocializare în Moldova, de 
descoperirea și asimilarea unei „noi vechi” realități moldoveneș�, de un nou 
consum de energie psihică și forțe fizice. 

Mai mult, migranții încep să înțeleagă că o asemenea decizie, de cele 
mai multe ori, nu e jus�ficată economic. Sigurul avantaj al revenirii în patrie e 
depășirea nostalgiei. Însă oamenii remarcă faptul că, odată reveniți, se 
confruntă deja cu nostalgia după țara în care au migrat și care le-a devenit o 
doua casă, sursa bunăstării lor materiale și a unei stabilități mult mai mari 
decât în Moldova. Ei încep să realizeze dedublarea iden�tății lor, atunci când 
sunt sfâșiați între patrie și casă, țara de origine și țara de ședere.  

Printre alte cauze legate de consolidarea valorilor democra�ce în 
societatea moldovenească este o deschidere mai mare față de lume a 
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societății moldoveneș�,  ex�nderea posibilităților de liberă circulație în afara 
granițelor țării (în baza cetățeniei duble recunoscute oficial, prin intermediul 
pașaportului românesc/bulgar/rus, a regimului de scu�re de vize în baza 
pașaportului moldovenesc biometric), de mobilitatea în creștere a oamenilor, 
în primul rând a �nerilor, de depășirea, în special de către reprezentanții 
categoriilor de vârstă �nere și de vârstă medie, a psihologiei de dependență 
socială, de înrădăcinarea în conș�ința și comportamentul migranților a unor 
noi caracteris�ci și calități: ei sunt pregă�ți să riște, se bizuie și au încredere în 
ei  înșiși  și  nu  în  paternalismul  statului,  care  și-a  demonstrat  ineficiența 
absolută în condițiile actuale din Moldova și s-a dovedit incapabil să asigure 
soluționarea reală a problemelor vitale esențiale ale oamenilor.

O nouă tendință în migrația de muncă a moldovenilor este reorientarea 
spre emigrarea de muncă. Aceasta a existat și anterior (creșterea duratei aflării 
la câș�g, inclusiv mai mult de un an; contractarea unor credite bancare și 
împrumuturi; achiziționarea unor proprietăți imobiliare (case / apartamente) 
în țara de des�nație; reunirea în țara migrației de muncă a membrilor maturi și 
apți de muncă ai familiei – „cu soția, cu fiul vom câș�ga mai mult”). Dar a fost 
mai puțin percepută și conș�en�zată de înșiși migranții de muncă – nu a existat 
o renunțare la ideea întoarcerii acasă, revenirea în țara de origine fiind 
amânată ca perspec�vă pe termen mediu, pentru o perioadă nedeterminată 
sau chiar pe termen lung. 

De la sfârșitul anilor 2000 o asemenea reorientare devine realitate. O 
demonstrează reîntregirea familiilor, strămutarea în țara de emigrare a 
membrilor inapți de muncă ai familiei (copiii și părinții migranților, pensionari). 
„Reîntregirea familiilor și aducerea copiilor. Au loc niște procese foarte intense 
de adaptare și integrare a migranților moldoveni în țările de ședere, ceea ce 
duce la un al doilea ciclu — migrația defini�vă a cetățenilor moldoveni peste 
hotare. Asistăm astăzi la a doua fază a migrației — migrația defini�vă, însoțită 
de reîntregirea familiei. La modul concret, copiii pleacă la părinții care trăiesc și 
muncesc peste hotare.... Au început să plece intens oamenii de vârstă 
pensionară. Plecarea persoanelor de vârstă pensionară înseamnă de fapt 
integrarea familiilor. Oamenii de vârstă înaintată sunt luați în familie de către 
copiii acestora, căci aici, în Moldova, ei (atât cei �neri, cât și cei în bătrâni) nu 
mai au rude apropiate care ar putea să aibă grijă de părinții în etate. Sta�s�ca 
acestei categorii nu e atât de bătătoare la ochi. Dar ș�u că în ul�mii 5–6 ani 
numărul de persoane de vârstă pensionară care au plecat peste hotare a 
crescut de 8 ori” (0.02). 

Plecarea copiilor în țara de aflare a părinților-migranți este unul dintre 
principalii factori de reținere pentru revenirea în patrie. Problema studiilor, a 
viitorului copiilor, a dorinței / nedorinței copiilor de a reveni în Moldova care 
este patria părinților și bunicilor, dar nu și a lor, de multe ori determină 
strategiile de migrație și de viață ulterioare ale compatrioților noștri migranți 
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de muncă. „În sensul că să locuieș� aici dintr-odată cu copilul e ceva ce îi 
caracterizează cu mare probabilitate pe cei care se orientează din start spre o 
aflare de lungă durată aici, spre dobândirea cetățeniei ruse. Al�el, aici e dificil 
să trăieș�. Acei care se hotărăsc să-și ia copiii cu ei în migrația de muncă, în 
orice caz în aceste condiții economice, sunt cei orientați spre o ședere de lungă 
durată. Da, e ca și un indiciu.” (1.03).

De remarcat factorul deja menționat mai sus al concurenței societale 
joase a Republicii Moldova față de țările în care pleacă migranții moldoveni de 
muncă. Migranții moldoveni, după obținerea unui statut legal de ședere și de 
muncă în țările de des�nație, au putut resimți realmente atrac�vitatea 
poli�cilor de integrare ale țărilor gazdă. Or, o semnificație deosebită o are 
atrac�vitatea poli�cilor țărilor occidentale în domeniul angajării în muncă a 
migranților calificați.  

O as�el de par�cularitate, orientată spre oamenii �neri și calificați, are 
efecte mul�ple: atât efectul influenței directe asupra specialiș�lor calificați, 
cât și efectul influenței indirecte asupra persoanelor necalificate și care își 
ar�culează tendințele copiind și agregând strategiile și planurile părții mai 
profesioniste, mai cul�vate și mai avansate ale societății moldoveneș�. 

În același �mp, experții observă că, pe lângă complexitatea mo�velor 
economice ale migrației de muncă, devin tot mai ample și mo�vele de altă 
natură decât economică ale migrației de muncă. Un expert din Rusia atrage 
atenția asupra următoarelor aspecte: „Cauzele principale ale migrației sunt 
două: posibilitatea unui câș�g în Rusia, căci remunerarea muncii în Rusia 
depășește de câteva ori remunerarea din Moldova. Iar a doua cauză este lipsa 
de oferte în Moldova. Însă, de obicei, acest lucru face parte din cauzele de 
suprafață și care domină. Moldovenii care vin în Rusia au și mo�ve colaterale 
pentru migrare: de la a scăpa de serviciul militar și până la a-și găsi un partener 
pentru căsătorie, a-și crea o familie etc. Există o categorie foarte specifică de 
femei — văduve sau femei divorțate cu copii, de regulă din localitățile rurale, 
care sunt oarecum s�gma�zate și care intenționează cel mai puțin să revină în 
Moldova. Pe lângă aceasta, există oameni ale căror planuri sunt legate de 
obținerea unei calificări, a unor studii. Aceș�a sunt în mare parte persoanele 
�nere. Însă câș�gul este, fără îndoială, mo�vul dominant, majoritatea 
absolută a migranților (90%) îl numesc mo�vul principal al migrației. Printre 
migranți există și persoane care se mută în Rusia pentru domiciliu permanent” 
(1.02).

Specialiș�i menționează că în ul�mii ani se constată și alte transformări: 
„Aceste schimbări sunt mai îmbucurătoare în comparație cu ceea ce s-a 
întâmplat în a doua jumătate a anilor ʹ90, când asistam la primul val de 
migrație de muncă peste hotare. Atunci oamenii plecau peste hotare pentru a 
avea un salariu decent. Nevoia îi forța să plece ilegal, să se afle ilegal în țările de 
des�nație, să muncească ilegal. Acest lucru avea deseori consecințe nega�ve, 
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uneori chiar tragice, pentru migranți. Astăzi oportunitățile de emigrare în 
căutare de câș�g se află la un nivel cu totul diferit. În plus, crește numărul 
�nerilor care pleacă peste hotare pentru a-și ridica nivelul de studii sau pentru 
a face studii de o calitate mai bună, atât generale, cât și de specialitate. Un alt 
element foarte important  ține de faptul că mulți dintre migranții care au 
plecat mai devreme, în anii precedenți, aflându-se într-un mediu social 
specific, demonstrează o mo�vare foarte înaltă de a face studii — de 
bacalaureat, de masterat, de doctorat” (0.01).

Un expert german consideră că migrația moldovenească, față de 
migrația din alte țări postsovie�ce, are un anumit specific suplimentar 
determinat de disponibilitatea regimului fără vize și de u�lizarea legală în 
masă a pașapoartelor româneș�. „Cauzele principale ale migrației, după cum 
am spus, sunt cele economice și academice. N-aș evidenția vreo trăsătură 
specifică pentru migrația moldovenească. Să zicem că folosirea pașaportului 
românesc și regimul fără vize e ceva specific. E posibil. Dar regim fără vize au și 
alte țări, să zicem cele din Balcani. Pentru moldoveni e ceva specific în 
comparație cu celelalte țări postsovie�ce. E posibil că și fenomenul unui 
număr atât de masiv de cetățeni moldoveni care dispun în mod legal de 
cetățenia unui stat al UE și care le oferă dreptul de a trăi și a munci în mod 
permanent aici, este de asemenea destul de specific. Probabil că da. Specificul 
moldovenesc constă în aceste caracteris�ci” (3.04).

Printre noile tendințe ale migrației moldoveneș� peste hotare se înscrie 
și plecarea în scop de studii. Plecarea pentru a obține o instruire la universitățile 
din UE, Rusia, SUA capătă proporții de  masă din a doua jumătate a anilor 2000. 
Recunoscând importanța incontestabilă și valoarea acestor fenomene și 
procese, nu este totuși cazul să supraevaluăm tendința de a căpăta studii 
universitare occidentale. Cercetările demonstrează că pentru majoritatea 
�nerilor și pentru părinții lor migrația de studii nu este legată doar de dorința 
de a obține o educație mai pres�gioasă de o calitate superioară care le va 
deschide perspec�ve  largi pentru un post de muncă mai bun peste hotare sau 
în patrie.

Referitor la numărul migranților moldoveni aflați peste hotare și unde 
locuiesc ei, experții recunosc că evaluările „au un caracter subiec�v. Acest 
lucru se explică prin metodele insuficient de adecvate de verificare a datelor 
despre numărul de migranți. Sunt necesare instrumente perfecționate pentru 
a putea opera cu o cifră mai exactă. În mass-media se vehiculează cifre de la 
600 de mii la 1 milion de oameni. La ora actuală, ne bazăm pe datele Biroului 
Național de Sta�s�că și acestea destul de aproxima�ve: 300–370.000 de 
cetățeni plecați peste hotare. Dintre care 109.000 de persoane au plecat 
temporar, la muncă sezonieră. Ceea ce înseamnă că aceș� oameni sunt 
implicați în migrația circulatorie" (expert 0.01).

Sondajul realizat de noi a demonstrat că în componența comunităților 
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de moldoveni din străinătate, în diaspora moldovenească se află persoane 
care au părăsit Moldova în diferite perioade. În Rusia, Germania și Israel au fost 
iden�ficați migranți moldoveni plecați încă în perioada sovie�că, determinați 
de migrația internă a populației, inclusiv a na�vilor din Moldova, în cadrul unui 
stat unic, URSS. În perioada sovie�că emigrarea din Moldova peste hotare, în 
special în Germania și Israel, se datora, în general, plecării pentru domiciliere 
permanentă a localnicilor de etnie evreiască și germană, precum și a rudelor și 
membrilor familiilor acestora. „Astăzi acest mo�v joacă un rol mai mic în 
emigrarea moldovenească în Germania. Cauza rezidă în faptul că majoritatea 
absolută a etnicilor germani și evrei din Republica Moldova și-au realizat deja 
strategiile și proiectele de emigrare. Această componenta etnică a dispărut în 
Moldova” (3.03). 

Pe lângă aspectul arătat mai sus, analizele demonstrează că procesul 
migrației din Moldova se caracterizează prin ex�ndere și intensificare, 
căpătând un caracter de masă din a doua jumătate a anilor '90. Dacă în anii 
1997–2002 din Moldova, din varii mo�ve, au emigrat în țările cercetate 8.6% 
din totalul migranților, atunci în perioadele ulterioare volumele de emigrare 
cresc semnifica�v. În anii 2003–2008 – 20.7%, în anii 2009–2014 – 49.1%. În 
ul�mii doi ani (2015–2016) au plecat 18.5%, ceea ce este o dovadă faptul că, 
dacă se va păstra aceeași tendință, vor fi depășiți nu doar indicii perioadei  
2003–2008, dar și ai anilor 2009–2014. 

Mai mult, migrația în țările cercetate se desfășoară în mod diferit, având 
propriul specific. Unele țări care inițial au fost lideri în formarea comunităților 
de moldoveni își pierd poziția și devin outsideri, cedând locul altora. 

Caracterul de masă cel mai de durată îl are migrarea în Rusia, Italia și 
Portugalia, poziție care se menține din a doua jumătate a anilor '90 ai secolului 
XX. În special, diaspora moldovenească contemporană din Portugalia se 
prezintă ca cea mai veche față de celelalte două țări – Rusia și Italia. Primele 
două perioade de șase ani (anii 1997–2002 și 2003–2008) sunt marcate de 
dominația Portugaliei printre toate cele șase țări. Cea de-a treia perioadă de 
șase ani se remarcă prin scăderea atrac�vității acesteia. Portugalia este 
depășită în grupul celor trei țări atât de Rusia, cât și de Italia. Să menționăm, în 
același �mp, că Italia, aflată în prima perioadă în urma Portugaliei și a Rusiei, în 
cea de-a doua perioadă se clasează pe locul doi, și păstrează această poziție și 
în perioada a treia. Adevărat că lider al grupului devine acum Rusia, iar 
Portugalia ajunge de pe primul loc în grup pe al treilea. În ul�mii doi ani, 
Portugalia își pierde tempoul de formare a diasporei și este singura țară care 
afișează numere de o cifră dintre cele șase țări cercetate, față de toate celelalte 
pentru care numerele au două cifre. De observat că creșterea poziției noului 
lider – Germania – față de creșterea outsiderului Portugalia, e mai mare de 
patru ori.

Celălalt grup de trei țări studiate (Marea Britanie, Israel, Germania) au 
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devenit atrac�ve pentru migranții moldoveni mai târziu: Marea Britanie și 
Israel în perioada 2003–2008, iar Germania – în perioada 2009–2014. După 
parametrul formării comunităților de moldoveni în 2003–2008, Marea 
Britanie și Israelul depășesc Rusia, situându-se pe poziția a doua și a patra, 
după Portugalia (poziția întâi) și Italia (poziția a treia). 

Cea  de-a  treia  perioadă  (anii  2009–2014)  și  ul�mii  doi  ani  (anii 
2015–2016)  se  remarcă  prin  dominarea  necondiționată  a  Germaniei. 
Creșterea comunității de moldoveni de aici cons�tuie 86%. Pentru comparație, 
tempourile de creștere din alte țări sunt considerabil mai modeste: Marea 
Britanie – 73%; Rusia – 65%; Israel – 64%; Italia – 63%; Portugalia – 50%. 

Tabelul 4. Perioada sosirii în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

Până la destrămarea 
URSS

 0.97%

9.60%

27.20%

48.80%

14.40%

13.16%

36.84%

42.11%

7.89%

6.67%

27.27%

51.52%

21.21%

0.93%

2.27%

1.14%

5.68%

55.68%

30.68%

Referitor la problema dacă țară de aflare a migranților moldoveni a fost 
și cea în care aceș�a și-au dorit să emigreze, datele din tabelul 5 sunt destul de 
elocvente:

Tabelul 5.  Țara de des�nație dorită 

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Nu am un răspuns

 89.9%

10.1%

0%

88.1%

11.1%

0.8%

100.0%

0%

0%

86.7%

13.3%

0%

91.0%

6.7%

2.2%

81.8%

18.2%

0%

89.6%

9.9%

0.6%

1992-1996

1997-2002

2003-2008

2009-2014

2015-2016

1.12%

8.58%

20.71%

49.07%

18.47%

4.44%

20.00%

37.78%

26.67%

1.94%

12.56%

19.32%

49.76%

15.46%

-
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Majoritatea absolută a migranților moldoveni au ales drept țară de 
des�nație în care și-au dorit să emigreze anume pe cea în care se află. Peste 
80% dintre respondenți indică acest fapt. Migranții din Portugalia au calificat-o 
univoc drept des�nația dorită de emigrare. Pe următoarele poziții se află 
Germania (91%), Rusia (90%), Italia (88%), Israel (87%), Marea Britanie (82%). 
Cifra absolută din Portugalia se explică prin faptul că această țară se află în 
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colțul opus al Europei. E oarecum marginea lumii, după care este Oceanul. 
Pentru a ajunge în Portugalia, trebuie să traversezi toată Europa, ceea ce 
înseamnă că oamenii și-au făcut alegerea într-un mod foarte conș�ent.

În același �mp, fiecare al zecelea respondent nu-și califică țara de 
des�nație drept țara dorită de migrare. Cel mai mare procentaj de respondenți 
care nu consideră țara de ședere drept țară de migrare dorită se află în Marea 
Britanie (18%). Suntem de părere că la mijloc este rezultatul BREXIT-ului și 
starea de nedeterminare apărută la migranții moldoveni în urma acestuia. 
Urmează Israelul (13%), Italia – 11%, Rusia – 10% și Germania cu circa 7%.

Cauzele principale ale migrației actuale a cetățenilor moldoveni în 
străinătate sunt economice (tendința de câș�g); academice (tendința de a 
obține studii recunoscute internațional care să le asigure un loc de muncă de 
succes conform specialității obținute și un câș�g  decent / suficient pentru a se 
întreține); poli�ce (obținerea azilului poli�c ca urmare a lezării drepturilor 
poli�ce, de rasă, religioase, sexuale și altor drepturi ale omului); legate de 
soluționarea unor probleme personale (reîntregirea familiei, tratament etc.). 

Sondajul nostru a demonstrat că mo�vele de bază ale emigrării 
populației din Moldova sunt cele economice (muncă), academice și umanitare 
(reîntregirea familiei), dintre acestea, dominante sunt cele economice și tot 
ele sunt considerate cele mai semnifica�ve.

As�el, pentru întreg panelul, proporția cauzelor economice în structura 
mo�velor emigrării cons�tuie circa 80%. De menționat că și mo�vul „așa a 
decis familia” (circa 7%) este relaționat direct cu aspectul economic. 

Mo�vul plecării la studii reprezintă 9%, iar reîntregirea familiei – circa 7%.
În ce privește structura și repar�zarea numerică în structură a mo�velor 

în cele șase țări studiate, se dis�nge Marea Britanie, unde mo�vul studiilor 
este invocat de fiecare al cincilea respondent din Marea Britanie, iar fiecare al 
patrulea respondent a fost determinat în procesul de emigrare de mo�vul 
„reîntregirea familiei” (25.8%). Mo�vele economice propriu-zise au cons�tuit 
imboldul pentru emigrare numai pentru jumătate dintre respondenți (circa 
55%).

Cauzele economice au determinat decizia de emigrare în Rusia pentru 
80% dintre persoane, în Italia – pentru 78%, în Israel – pentru 77%, în 
Germania – pentru 76%, în Portugalia – pentru 74%.  Să menționăm în acest 
context că mo�vul „așa a decis familia”, care comportă și o componentă 
economică, este cel mai semnifica�v pentru Rusia – peste 10%, Israel – peste 
9%, Portugalia – 8%. Pentru Italia indicele este de 4%, pentru Germania  – 
puțin peste 3%, iar pentru Marea Britanie un asemenea mo�v, de facto, nu a 
fost constatat (0%). 

Mo�vele academice („studiile”) sunt proprii în cea mai mare măsură, 
după cum am menționat mai sus, migranților moldoveni din Marea Britanie 
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Tabelul 6. Principalele mo�ve de emigrare a cetățenilor moldoveni 
peste hotare

TotalRU IT PT UKDE IL

Studiile  5.9%

Plecarea peste hotare presupune o anumită pregă�re care vizează în 
19

special  atât  studierea  limbii,  pregă�rea  profesională  respec�vă ,  cât  și 
contactele cu persoanele cunoscute (rude, prieteni), care se află acolo și în 
prima perioadă vor contribui cu consiliere, orientare, ajutor. 

Mi s-a propus (găsit) 
de lucru

Am vrut să-mi găsesc 
un nou serviciu

Așa a decis familia

Reîntregirea familiei

45.8%

 34.0%

 10.3%

 3.9%

 11.2%

26.4%

 52.0%

 4.0%

 6.4%

 5.4%

45.9%

 27.0%

 8.1%

 13.5%

 13.8%

43.7%

 32.2%

 3.4%

 6.9%

 4.7%

39.5%

 46.5%

 9.3%

 0%

 19.4%

35.5%

 19.4%

 0%

 25.8%

 9.1%

39.7%

37.6%

6.8%

6.7%

19 Moșneaga V., Moraru V., Turcan V., Rusnac Gh. Fațetele unui proces: migrația forței de muncă 
din Republica Moldova în Italia. – Chișinău, Editerra Prim, 2011; Морару В., Мошняга В., Руснак 
Г. Маятник миграции. – Кишинэу: Tipografia-Sirius, 2012; Mosneaga V. Migrant support 
measures from an employment and skills perspec�ve (MISMES). Republic of Moldova. Torino, 
European    Training    Founda�on,    2015,    h�p://www.e�.europa.eu/weba�.nsf/0/ 
74448D14C3CF2E3CC1257E9A002CABBE/ $file/MISMES%20Moldova.pdf

(peste 19%), din Germania (14%), din Italia (puțin peste 11%). Celelalte țări 
cercetate sunt mai puțin semnifica�ve sub acest aspect.

Mo�vele umanitare („reîntregirea familiei”) sunt de cele mai multe ori 
caracteris�ce pentru migranții din Marea Britanie și Portugalia, cons�tuind, 
respec�v, 26% și circa 14%. În alte țări acesta este constatat într-o măsură mai 
mică. În Germania el este invocat de circa 7%, în Italia – peste 6%, în Rusia – 
circa 4%, în Israel, de facto, nu este menționat (0%).

Tabelul 7. Contactele respondenților până la sosirea 
în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Nu am un răspuns

 77.8%

22.2%

0%

73.8%

26.2%

0%

64.9%

35.1%

0%

48.9%

48.9%

2.2%

67.4%

32.6%

0%

57.6%

42.4%

0%

70.6%

29.2%

0.2%
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Sondajul sociologic efectuat a demonstrat că majoritatea respondenților 
s-au pregă�t de migrarea în țara aleasă, au dispus de contacte în viitoarea țară 
de des�nație. Pentru întreg panelul această par�cularitate este indicată de 
peste 70% dintre respondenți. Totuși în diferite țări indicele este diferit: în  
Rusia – 78%, în Italia – 74%, în Germania – 67% și în Portugalia – 65% (două din 
fiecare trei persoane ches�onate). De observat că pentru Marea Britanie și 
Israel indicele este mai scăzut și cons�tuie, respec�v, 58% și 49% (deci fiecare al  
doilea respondent). Indicii ridicați pentru Rusia și Italia se explică prin influența 
comunităților de moldoveni care există în țările în cauză deja de o perioadă 
îndelungată și au un caracter de masă. În alte țări influența menționată este mai 
mică, fiind cauzată de: explorarea mai târzie a Marii Britanii și Germaniei de 
către migranți, proporțiile reduse ale diasporei din Portugalia, specificul 
emigrației de muncă în Israel (angajarea la muncă prin companii intermediare, 
migrare cu caracter organizat, de grup). De al�el, poziția de lider a Israelului 
după parametrul lipsei de contacte a migrantului în țara gazdă se explică prin 
aceste circumstanțe. 

Tabelul 8. Persoanele de contact până la sosirea 
în țara de des�nație 

TotalRU IT PT UKDE IL

Nimeni 

Familie

Rude

Prieteni

Colegi de studii / 
de muncă

Cunoș�nțe

Nu am un răspuns

23.7%

10.6%

29.9%

22.2%

29.4%

17.5%

34.1%

14.3%

36.8%

15.8%

13.2%

26.3%

33.7%

6.7%

27.0%

28.1%

8.7%

1.0%

1.6%

0.8%

3.9% 2.4% 2.6%

0%

5.3%

1.1%

0%

1.1%

53.3%

2.2%

24.4%

20.0%

39.4%

21.2%

51.5%

15.2%

31.0%

11.9%

28.1%

21.2%

3.9%

0.9%

2.4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Până la sosirea în țara de des�nație migranții moldoveni au avut de cele 
mai multe ori contacte cu rudele (28%), prietenii (21%), membrii familiei 
(12%), adică cu persoanele apropiate, în care au încredere, a căror opinie o 
prețuiesc și de care țin cont. 

În secțiunea pe țări situația este alta. Informații despre Marea Britanie 
migranții moldoveni au obținut: de la rude (52% – cel mai înalt indice dintre 
toate țările), de la membrii familiei (21% – și acesta este cel mai înalt indice), de 
la prieteni – 15% (al cincilea indice). În calitate de sursă de informație nu 
figurează colegii de studii, de muncă sau cunoș�nțele.
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Rolul familiei în informarea migranților este cel mai semnifica�v pentru 
Italia (18%), Portugalia (16%), Rusia (11%). Pentru Germania și Israel se 
constată indici mai scăzuți: respec�v, de 7% și 2%.

Rolul rudelor, „familiei ex�nse”, are o pondere mai mare. După Marea 
Britanie, acest indice este cel mai înalt în Italia (34%), Rusia (30%), Germania 
(27%), Israel (24%). În Portugalia parametrul în cauză este menționat doar de 
fiecare al optulea respondent (13%).

Rolul prietenilor în informarea migrantului este considerabil în Germania 
(28%), Portugalia (26%), Rusia (22%), Israel (20%). Marea Britanie și Italia 
încheie lista cu 15% și, respec�v, 14%. 

Rolul colegilor de studii și de muncă, al simplelor cunoș�nțe a fost unul 
mult mai redus în calitate de sursă de contacte și de informații despre viitoarea 
țară de des�nație, fiind menționat doar de circa 6% dintre persoanele 
ches�onate, fiind o situație caracteris�că pentru toate țările, cu excepția 
Rusiei, unde pentru această categorie de persoane optează peste 12% dintre 
respondenți.

Prac�c, fiecare al treilea respondent menționează că nu a avut contacte 
cu nicio persoană din țara de des�nație. Cu alte cuvinte, migrantul pleca în 
migrație pe cont propriu, fără să ș�e ce îl așteaptă în țara de des�nație. În Marea 
Britanie o asemenea situație este confirmată de 40% dintre respondenți (a 
doua poziție). Pe prima poziție se află Israelul (53% sau fiecare a doua persoană 
ches�onată), urmat de Portugalia (37%), Germania (34% sau fiecare al treilea 
respondent), Italia (29%). Cea mai mică proporție este constatată pentru Rusia 
(24% sau fiecare al cincilea respondent), situație ce se explică prin existența 
legăturilor tradiționale (rude, cunoș�nțe și colegi) care s-au păstrat încă din 
perioada sovie�că.

Indice înalt de migranți fără contacte în țara de des�nație este dovada 
faptului că mulți dintre respondenți au descoperit ei singuri țările gazdă, 
asumându-și riscul și plecând spre necunoscut. A fost un specific al perioadei 
inițiale și �mpurii de explorare și asimilare a spațiului internațional de 
migrație. Astăzi, proporția acestor persoane în masa generală de migranți 
moldoveni este considerabil mai mică, ceea ce înseamnă că au devenit 
considerabil mai puține și riscurile legate de deplasarea oamenilor spre 
necunoscut.

4. CAUZELE ȘI MOTIVELE EMIGRAȚIEI MOLDOVENILOR 



44

5. 

În compar�mentul de față vom aduce în discuție ce reprezintă 
comunitățile de moldoveni din cele șase țări cercetate.

Așa cum a fost menționat supra, cauzele migrației moldovenilor în țările 
cercetate sunt, per ansamblu, similare – situația social-economică din țara de 
origine, reîntregirea familiilor, obținerea dreptului de ședere permanentă și a 
cetățeniei țării de ședere, înmatricularea la ins�tuțiile de învățământ și 
angajarea ulterioară în câmpul muncii, proximitatea lingvis�că, rețelele 
sociale ramificate prin intermediul cărora migrantul se integrează în diverse 
sfere ale noii societăți, poli�cile de migrație ale țării gazdă, inclusiv în domeniul 
angajării în câmpul muncii și al integrării.

RUSIA 
Alegerea Rusiei în calitate de țară de emigrare a fost dictată de mai 

multe condiții. Din momentul în care Republica Moldova devine independentă 
și suverană, Federația Rusă a ajuns pe locul întâi după numărul de cetățeni 
moldoveni care au preferat să o aleagă pentru deplasarea în scopuri de muncă. 
Printre cauzele de bază ale emigrării în Rusia sunt cunoașterea limbii ruse, 
regimul fără vize în cadrul CSI (din 1992), pachetul minimal de documente 
solicitate la intrarea în țară, oportunitățile de angajare ilegală pe piața muncii.

„Câți cetățeni moldoveni se află acum în Rusia? … Conform Băncii 
Centrale de date privind evidența cetățenilor străini și apatrizilor, la începutul 
lui februarie 2016 în Rusia se aflau circa 490 mii de cetățeni ai Republicii 
Moldova. Dar se cere să ținem cont de faptul că în acest grup sunt incluse și 
persoanele aflate în Rusia în tranzit, adică persoanele venite în Rusia pentru 
una sau două săptămâni, turiș�i etc. Dacă e să vorbim despre cei care se află 
aici cu scopul de a câș�ga bani, cred că numărul lor variază acum în jurul la 400 
de mii. E ceva mai mic decât acum un an. Un an în urmă erau aproape 570 de 
mii, mai exact 568 de mii de oameni. E numărul celor care se află pe teritoriul 
Rusiei. Adică, bazându-ne pe aceasta, putem conchide că proporția 
migranților de muncă a scăzut cu circa 10%. Desigur, înrăutățirea situației 
economice din Rusia are rolul său. Dar și modificările procedurilor de 
înregistrare și obținere a actelor care îți permit să munceș� legal și-au spus 
probabil și ele cuvântul. Eu aș evalua persoanele care se află în Rusia de trei 
luni sau mai mult – aceș�a sunt în mod evident migranți de muncă sau 
persoane care au deja un anumit statut, de exemplu, permis de ședere 
provizorie, drept de ședere permanentă etc.” (1.02).

După cum menționează expertul, în Rusia „conform datelor sta�s�ce 
ale Serviciului Federal de Migrație (SFM – și-a modificat recent denumirea în 
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legătură cu reorganizarea ins�tuțională din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne al Federației Ruse), la 4 mar�e 2016 în Rusia se aflau circa jumătate de 
milion de migranți moldoveni. Circa 2/3 dintre ei sunt bărbați, iar 1/3 sunt 
femei. Majoritatea absolută a migranților de muncă moldoveni sunt persoane 
de vârstă ac�vă. Un caracter de masă o are reprezentarea persoanelor cu 
vârste cuprinse între 18 și 40 de ani”.

5. COMUNITĂȚILE DE MOLDOVENI DIN ȚĂRILE STUDIATE

„Majoritatea absolută a cetățenilor moldoveni se află la Moscova, 
Sankt-Petersburg, în regiunea Moscova și regiunea Leningrad. În principiu, 
moldovenii lucrează în întreaga țară. Dar majoritatea absolută sunt în Rusia 
centrală și în aceste două regiuni” (1.01). „În Sankt-Petersburg es�mez că sunt 
circa 60–80 mii de migranți moldoveni. Împreună că regiunea Leningrad, cred 
că numărul ajunge la circa 100–120 mii de oameni” (1.04). 

Munca în conformitate cu calificarea, cu profesia obținută în țara de 
origine este aici o excepție: „O excepție absolută. De regulă, odată sosiți în 
Rusia, migranții își schimbă domeniul și genul de ac�vitate. Există domenii de 
ac�vitate care le sunt inaccesibile prin definiție. De exemplu, serviciul public. 
Dacă în Moldova migrantul de muncă moldovean a lucrat în serviciul statului 
sau în serviciul municipal, în Rusia aceasta e inaccesibil pentru el. Situația se 
repetă și pentru ac�vitatea în organele de drept și orice alte domenii legate de 
acestea. Dar mulți moldoveni care muncesc în Rusia se ocupau de agricultură 
în patrie, în Moldova. În Rusia ei nu muncesc în agricultură. Sau foarte puțini 
dintre ei o fac. 

Foarte puțini sau prac�c nu există moldoveni care au ac�vat în domeniul 
sănătății ori al educației și con�nuă să lucreze în aceste domenii și în Rusia. E 
vorba de procente numărate. Ei vin aici la câș�g și, respec�v, se îndreaptă spre 
domeniile în care acest lucru e posibil. Pentru bărbați cel mai simplu e în 
domeniul construcțiilor. Pentru femei — în comerț și în sectorul serviciilor. Dar 
sfera principală de ac�vitate este actualmente comerțul cu amănuntul. 
Sectoarele de ac�vitate ale bărbaților sunt construcțiile, transportul, serviciile 
(șoferi, hamali, paznici etc.); ale femeilor – construcțiile, serviciile și comerțul, 
prestarea serviciilor la domiciliu (îngrijirea copiilor, bolnavilor și bătrânilor). În 
majoritatea lor, oamenii fac o muncă necalificată” (1.01).

Tabelul 9. Numărul de migranți moldoveni în Federația Rusă 
(conform parametrilor gender și vârstă), persoane

Masculin

Feminin

Genul
Sub

17 ani
 18-29 

ani 
30-39 

ani
40-49 

ani
50-59 

ani
Peste
60 ani Total

24095

18531

120446

52652

81408

38405

54019

32481

29585

22164

5764

8371

315307

172604
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Aceeași idee o subliniază și un alt expert din Rusia, care menționează 
însă și alte par�cularități ale migrației de muncă din Moldova în Rusia: „Mai 
există un aspect… Cu referire la cel puțin jumătate dintre migranți, cei care au 
muncit în patrie până la venirea în Rusia, căci o parte dintre cei mai �neri nu au 
nicio experiență de muncă. Deci, cei care au avut o experiență de muncă în 
Moldova ocupă, la sosirea în Rusia, locuri de muncă care nu solicită nicio 
calificare. Al�el spus, conform clasificatorului internațional al �purilor de 
ac�vitate, ei se pomenesc în grupul inferior,  al lucrătorilor necalificați. În 
același �mp, printre ei este foarte mare procentul de persoane cu studii 
superioare. În special, în prima perioadă după sosire, ei prestează o muncă 
necalificată” (1.02).

Vorbind despre tendințele migrației din Moldova în Rusia, experții 
constată că aceasta este în creștere. Mai ales după lansarea programului de 
acordare a cetățeniei Federației Ruse persoanelor care posedă limba rusă. 
Compatrioții noștri se adaptează și se integrează destul de ușor, ceea ce se 
explică prin următoarele cauze – cunoașterea limbii ruse, religia comună 
(creș�nismul ortodox), sărbătorile naționale comune, tradițiile comune, 
programe școlare și universitare similare etc.

În același �mp, printre dificultățile esențiale cu care se confruntă astăzi 
cetățenii moldoveni în Rusia este documentarea în țara de ședere, angajarea 
în câmpul muncii, legalizarea migranților care au ajuns în „lista neagră” ca 
urmare a încălcărilor legislației din Rusia pe care le-au comis în domeniul 
migrației.

Comunitățile  de  moldoveni  din  Rusia,  subliniază  experții,  nu  se 
comportă ca un ansamblu unitar. Printre mo�vele acestui fapt este și lipsa de 
integrare a societății moldoveneș� contemporane pe care migranții o aduc cu 
sine și în țările de des�nație, iden�ficându-se drept reprezentanți ai diasporei 
moldoveneș�, găgăuze etc., fără a contacta unii cu ceilalți, deși problemele cu 
care se confruntă sunt iden�ce. În același �mp, experții menționează că „în 
diaspora moldovenească există și o altă divizare, care lipsește în alte diaspore 
postsovie�ce – divizarea între persoanele care au o afacere și ceilalți” (1.01).

ITALIA
Migrația de muncă este și cauza principală a stabilirii moldovenilor în 

Italia, care obține un caracter de masă în a doua jumătate a anilor '90 ai 
secolului XX. Moldovenii ajung în Italia în virtutea unor mo�ve diferite, mulți 
descoperă Italia datorită rudelor cetățeni români. Într-un mod similar, 
migranții de muncă moldoveni au avut (prin intermediul relațiilor de rudenie) 
un impact în alegerea Italiei ca țară a migrației de muncă pentru migranții de 
muncă din Ucraina, în special din regiunile Cernăuți și Odessa.  

E cazul să menționăm că migrația românilor, moldovenilor și ucrainenilor 
a fost determinată și de insuficiența forței de muncă din Italia, considerente din 

5. COMUNITĂȚILE DE MOLDOVENI DIN ȚĂRILE STUDIATE



47

care Italia le oferea diverse avantaje. Un rol important l-a avut și proximitatea 
lingvis�că a limbilor italiană și română, fapt ce a facilitat procesul de adaptare și 
integrare a migranților moldoveni în societatea italiană. Mai mult, trebuie să 
menționăm și poli�ca de incluziune a Italiei în domeniul migrației, care de la 
începutul  anilor  2000  face  eforturi  consistente  privind  colaborarea  cu 
Republica Moldova în domeniul care ne interesează. 

În Italia, țară aflată pe poziția a doua după numărul de migranți de 
muncă  din  Republica  Moldova,  în  2016,  conform  datelor  oficiale  ale 
Ministerului Muncii al Italiei, se aflau peste 150.000 de cetățeni moldoveni cu 
permis de ședere în țară. În realitate, aceș�a sunt mult mai numeroși, căci o 
parte importantă dintre ei fie se află în Italia ilegal, fie în baza unui pașaport 
românesc, bulgar sau al altor țări din UE. În același �mp, experții menționează 
că în condițiile regimului fără vize pentru UE mulți cetățeni moldoveni intrați în 
Italia în baza pașaportului biometric, „uită” să părăsească țara în termenele 
fixate  și  con�nuă  să  se  afle  și  să  muncească  ilegal.  Nu  toți  posesorii 
pașaportului moldovenesc biometric sunt atât de ignoranți. Mulți intră în țară 
pentru o perioadă de până la trei luni determinată de UE, însă se angajează 
ilegal la muncă, înlocuindu-și compatrioții reveniți în concediu sau tratament 
în Moldova. 

De la jumătatea anilor 2010 a început procesul de acordare a cetățeniei 
italiene pentru migranții moldoveni, atât prin intermediul naturalizării, cât și 
prin intermediul căsătoriilor cu cetățeni ai Italiei. Per total, numărul acestora 
este deja unul semnifica�v – circa 15–17 mii de persoane.

Ținând cot de factorii examinați, numărul cetățenilor moldoveni 
(inclusiv cu pașapoarte ale statelor UE) migranți de muncă în Italia, conform 
evaluărilor experților, se apropie de 240 mii de oameni. În același �mp, cel 
puțin până în anul 2014, se constată o tendință de creștere can�ta�vă a 
migranților moldoveni în Italia. Însă criza economică care a afectat Italia la 
sfârșitul anilor 2000 și la mijlocul anilor 2010 a provocat o schimbare a 
trendului, la care se însumează criza poli�că și criza migranților din UE care au 
dus la o poli�că de migrație mai strictă inclusiv în Italia, inclusiv de obținere a 
cetățeniei italiene. 

În structura de gen a migranților moldoveni în Italia domină femeile. Ele 
cons�tuie 2/3 din totalul migranților de muncă moldoveni din Republica 
Italiană. În Italia sunt reprezentate toate categoriile de gen și de vârstă ale 
populației moldoveneș�. Totuși, predomină migranții de vârstă ac�vă (24–49 
de ani). Printre migranții moldoveni, peste 30 de mii sunt minori. În același 
�mp, sta�s�ca italiană confirmă că printre moldoveni au fost fixate peste 10 
mii de familii mixte. Căsătoriile se încheie atât cu cetățeni italieni sau cetățeni 
ai altor state UE, cât și cu cetățeni ai unor țări terțe care nu sunt state UE.

Migranții de muncă moldoveni sunt repar�zați în toate zonele Italiei, 
dar distribuirea este neuniformă: în nord-est – 51,5%, în nord-vest – 23,6%, în 

5. COMUNITĂȚILE DE MOLDOVENI DIN ȚĂRILE STUDIATE



48

centru – 21%, în sud – 3,6%, pe insule – 0,4%. Printre regiunile cele mai 
atrac�ve se remarcă Veneția (28,3%), Emilia-Romagna (18,7%), Lombardia 
(14,2%), Lazio (10,6%), Piemont (8,2%). 

Moldovenii din Italia sunt ocupați în sectorul serviciilor (în special, al 
serviciilor la domiciliu și îngrijirea bolnavilor și a bătrânilor) – 2/3, în industrie și 
construcții – 22,1%, în pescuit și agricultură – 5,2%. O parte nesemnifica�vă 
sunt ocupați în sectorul afacerilor. Femeile, în marea lor majoritate, sunt 
ocupate în sectorul serviciilor la domiciliu, îngrijind de bolnavi și de bătrâni, în 
sectorul serviciilor hoteliere. Bărbații sunt angajați în sectorul construcțiilor, 
transportului, pescuit și agricultură. 

În același �mp, se observă un proces de diversificare a sectoarelor de 
ac�vitate, determinat de faptul că numărul cetățenilor moldoveni care au 
făcut studii în Italia este în creștere. Mulți cetățeni moldoveni (în contextul 
poli�cii de recunoaștere a calificărilor și a diplomelor migranților 
implementată de autoritățile italiene) au reușit să-și nostrifice diplomele și să 
fie angajați în diverse sfere ale societății italiene în conformitate cu calificarea 
obținută. Din păcate, o parte semnifica�vă a migranților de muncă moldoveni 
nu e la curent cu faptul că Italia recunoaște calificările obținute în Moldova și că 
nu e nevoie de nostrificare pentru acestea. „Procesul de recunoaștere se referă 
numai la diplomele de studii superioare” (2.01). 

După cum menționează experții, comunitățile de moldoveni, diaspora din 
Italia nu se comportă ca un ansamblu unitar. Dacă în Rusia diaspora este 
divizată în trei diaspore aparte care nu contactează, atunci în Italia divizarea se 
face între diaspora proromânească și cea promoldovenească. În ambele cazuri 
la baza acestei divizări este alegerea geopoli�că făcută de liderii diasporei și ai 
asociațiilor de diasporă.

GERMANIA
Cauza  de  bază  a  migrației  moldovenilor  în  Germania  este  cea 

economică. Printre mo�vele alegerii acesteia în calitate de țară de des�nație 
menționăm: potențialul economic și poli�c al Germaniei ca forță motrice a UE; 
stabilitatea și sistemul dezvoltat de protecție socială și de integrare; piața vastă 
a muncii; salariile mari; nevoia sporită de forță de muncă, în special în sectorul 
construcțiilor, medicină, educație, tehnologiile informaționale. Cetățenii 
moldoveni vin în Germania la câș�g. Acesta este cel mai numeros grup de 
migranți, printre care sunt mulți medici, programatori, persoane cu studii 
superioare și cu o calificare înaltă, care se angajează conform calificării și 
specialității obținute. „Reîntregirea familiilor este în creștere, în �mp ce 
repatrierea etnică se reduce dată fiind epuizarea potențialului de repatriere 
etnică din țările postsocialiste din Europa Centrală și spațiul postsovie�c”. 
(3.04)

Al doilea grup mai numeros este cel al originarilor din Moldova care au 
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emigrat în Germania în anii '90 ai secolului XX în cadrul programului de 
emigrare a evreilor implementat de autoritățile germane („plata pentru 
Holocaust”). 

Un alt grup de emigranți din Republica Moldova îl cons�tuie etnicii 
germani și rudele acestora veniți în Germania în cadrul programelor de stat 
vizând integrarea repatriaților germani. Totuși numărul acestora nu este unul 
semnifica�v. 

„Pentru germanii din alte țări care se repatriază în Germania există 
anumite programe de susținere și de reintegrare. Acestea includ asistența în 
căutarea unui job, a unei locuințe, susținerea financiară, recalificarea sau 
obținerea unei specialități, studierea limbii germane. Mai înainte programele 
în cauză erau mai consistente din punctul de vedere al avantajelor și serviciilor 
acordate. Acum multe au devenit mai puțin avantajoase. Din diverse mo�ve. 
Inclusiv pentru că a crescut numărul refugiaților, iar pentru primirea, 
găzduirea și angajarea lor e nevoie de finanțe foarte serioase. De asemenea, 
aceste programe sunt des�nate și evreilor. Acest lucru e determinat de 
responsabilitatea istorică și morală a poporului german, a statului german 
contemporan pentru Holocaustul provocat de naziș�, de statul german în 
�mpul Războiului al Doilea Mondial” (3.04).

Ul�ma categorie de emigranți din Republica Moldova în Germania sunt 
refugiații și solicitanții de azil. „Acest grup de originari din Moldova începe să fie 
constatat de prin anii 2013–2014. Oamenii vin în Germania și depun actele 
pentru acordarea de azil și recunoașterea ca refugiați. În majoritatea lor, ei sunt 
reprezentanți ai categoriilor social vulnerabile ale populației moldoveneș�. 
Prac�c, nimeni dintre ei nu obține aviz pozi�v pentru azil și statutul de refugiat. 
Interesul lor e în faptul că examinarea solicitărilor poate dura de la câteva luni la 
câțiva ani. Și pe parcursul întregii perioade aceș� oameni locuiesc în Germania, 
primesc tot de ce au nevoie pentru viață, asistență socială și medicală, inclusiv 
bani de buzunar. La primirea avizului nega�v, ei trebuie să părăsească statul 
german”. (3.01).

În ul�mii ani, crește numărul de studenți moldoveni în universitățile 
germane. După absolvire, majoritatea absolută a acestora își găsesc un loc de 
muncă în Germania și nu se întorc în Moldova. Experții menționează că deseori 
este dificil de înțeles scopul �nerilor din categoria respec�vă – de a face studii 
în Germania sau de a-și găsi de lucru în Germania folosind diploma obținută. În 
cazul dat, este vorba de o combinație a obiec�velor pe termen scurt și pe 
termen lung în strategiile cetățenilor moldoveni veniți la studii în Germania. 
„Niciunul dintre ei nu vrea și nu planifică să revină în Moldova. Mai mult chiar, 
Moldova nu îi interesează deloc. Se vor întoarce numai acei care vor avea 
anumite probleme în familie sau dacă familia va insista ca ei să revină” (3.01).

Numărul cetățenilor moldoveni în Germania, conform sta�s�cii 
germane, nu e unul mare. În anul 2015 în Germania se aflau circa 15 mii. După 
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părerea experților, ei reprezintă 25–30% din numărul efec�v de moldoveni din 
Germania, căci majoritatea posedă pașapoarte româneș�, locuind și muncind 
acolo în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene.  

În structura gender și de vârstă a moldovenilor din Germania sunt 
reprezentate toate categoriile: peste 40% dintre ei sunt persoane în vârstă de 
25–45 de ani. Până la sfârșitul anului 2015 în Germania au fost fixați peste 600 
de copii moldoveni născuți pe teritoriul țării de ședere. Copiii se nasc inclusiv la 
solicitanții de azil. Peste jumătate (55%) dintre migranții moldoveni sunt 
femei.

Mo�vele venirii în Germania (datele se referă la anul 2015): pentru 
muncă – 9,8%; pentru studii – 15,8%; reîntregirea familiei – 64,7%; probleme 
umanitare – 9,8%. Majoritatea cetățenilor moldoveni vin în Germania în 
cadrul reîntregirii familiei. Să menționăm că aceste date nu iau în calcul 
moldovenii cu pașapoarte româneș� și nici moldovenii cu cetățenie italiană și 
portugheză care au început să se mute în Germania, Belgia, Luxemburg, alte 
state UE.

Cel mai masiv moldovenii sunt reprezentați în capitala germană Berlin, 
în landurile Bavaria (predominant la Munchen), Renania de Nord-Wes�alia 
(Dusseldorf, Koln, Essen), Baden-Wurtemberg (Stu�gart), Hessen (Frankfurt-
pe-Main). Cei mai puțini moldoveni au fost înregistrați în landul Schleswig-
Holstein, alte landuri din nord, în Turingia și, în general, în landurile din estul 
țării (fosta RDG), ceea ce se explică prin faptul că aceste landuri germane 
rămân în urmă în dezvoltarea social-economică și că acolo există mai puține 
oportunități de angajare în muncă decât în landurile menționate mai sus.

În același �mp, în Germania există o proporție semnifica�vă de migranți 
moldoveni ilegali. 

Cetățenii moldoveni muncesc, în majoritate, în construcții și transport. 
Crește numărul de specialiș� din sectorul tehnologiilor moderne. Femeile sunt 
de regulă antrenate în sectorul serviciilor, în îngrijirea bolnavilor și a bătrânilor. 
Însă, spre deosebire de țările mediteraneene (Italia, Spania, Portugalia, Grecia),  
migrantele de muncă din Moldova nu prestează servicii la domiciliu, ci mai 
curând în cadrul sistemului de securitate socială – în pensiuni, sanatorii, aziluri 
de bătrâni, centre de servicii sociale, fapt datorat unui sistem de asistență 

20socială diferit (Germania, Suedia, Danemarca etc.) . Femeile care au făcut 
studii superioare în Germania și posedă limba germană muncesc în sistemul 
educațional (școli și ins�tuții preșcolare). Există mulți medici moldoveni care, 
după ce au învățat limba, muncesc conform specialității lor. Numeroși 
moldoveni ac�vează în sectorul cultural – muzicieni, pictori, dansatori.

20 Davydova-Minguet O., Mosneaga V., Pozniak O. Gendered Migra�on from Moldova and 
Ukraine to the EU: Who Cares? // Liikanen I., Sco� J.W., Sotkasiira T. (eds.). Borders, Migra�on 
and Regional Stability in the EU's Eastern Neighbourhood.  – Joensuu, Karelian Ins�tute of the 
University of Eastern Finland, 2014, pp. 225-240.
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O diasporă moldovenească nu s-a format deocamdată în Germania, ceea 
ce se explică atât prin începutul târziu al procesului de explorare a Germaniei 
de către migranții moldoveni, cât și prin alte cauze, după părerea noastră mai 
importante. Vom menționa printre ele dificultățile de integrare și avansare în 
societatea germană, tradiționala „răceală” a societății germane și o deschidere 
mai mică față de comunicarea „de suflet”: „Evreii, georgienii, turcii din 
Germania se țin împreună, se ajută, se susțin reciproc. Pentru moldoveni nu e 
ceva caracteris�c. Fiecare e pe cont propriu. Fiecare își face singur cariera, își 
caută și se descurcă singur în a-și găsi un loc sub soare! Migranții moldoveni din 
Germania nu sunt prietenoși. În genere, pentru moldoveni nu este 
caracteris�că tendința de a se ține împreună. Ei nu �nd să-și creeze comunități 
de moldoveni și să mențină relații, nu caută să-și  petreacă �mpul împreună și 
să se ajute reciproc. Am văzut în Italia cum se adunau la evenimente câte 200 
de moldoveni și mai mulți. În Germania acest lucru este imposibil. Apropo, în 
multe privințe e ceva specific pentru germani. Ei sunt destul de reci în 
comunicare. Probabil, le preluăm și noi maniera de comportament” (3.02). 
Subliniem, de asemenea, renunțarea conș�entă a multor migranți la tot ce 
este „moldovenesc” și orientarea acestora spre o integrare neechivocă în 
Germania, ca și statutul social destul de înalt al migranților, par�cularități care 
nu predispun la formarea ins�tuțiilor de diasporă și la o ac�vitate în interiorul 
unei diaspore. 

PORTUGALIA
Cauza migrației cetățenilor moldoveni în Portugalia a fost una 

economică. Oamenii încercau să supraviețuiască în condițiile crizei, scăderii 
nivelului de trai, își doreau să asigure bunăstarea materială a familiei lor. 
Migrația de muncă a populației moldoveneș� în Portugalia datează de la 
sfârșitul anilor '90 ai secolului XX, dar căpăta un caracter de masă și ajunge la 
apogeu în a două jumătate a anilor 2000. Portugalia e o țară situată la 
extremitatea opusă a Europei, în care poți ajunge doar traversând întreg 
con�nentul european și multe alte țări ale UE, mai mari și mai bogate. Această 
țară „de la marginea Pământului”, cu o piață a muncii redusă și salarii mici (în 
comparație cu alte țări din UE-15) s-a dovedit una dintre cele mai atrac�ve 
printre țările UE. O atare situație se explică prin faptul că Portugalia, fiind o țară 
de emigrație cu o lungă tradiție (alături de Italia, Spania, Grecia) și, în virtutea 
acestui fapt, caracterizată printr-un grad înalt de toleranță față de migranți a 
societății portugheze, se pregătea să găzduiască campionatul Europei la fotbal 
din 2004. În acest context, are loc construcția la scară largă nu doar a 
stadioanelor, ci și a drumurilor, hotelurilor, locuințelor. Impuls pe care l-a dat 
fotbalul s-a transformat într-un avânt puternic de dezvoltare a țării chiar și 
după desfășurarea campionatului Europei la fotbal. În tendința de a compensa 
dezavantajul salariilor mici și al depărtării țării de centrul con�nentului, 
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autoritățile portugheze adoptă și implementează o poli�că de migrație 
tolerantă și orientată spre integrarea migranților în societatea portugheză. Din 
punct de vedere teritorial, majoritatea  migranților moldoveni se stabilesc în 
capitala țării Lisabona (mai mult de o treime din totalul migranților). Numărul 
de migranți stabiliți în centrul țării cons�tuia pe atunci până la jumătate din 
numărul total al migranților. Pe lângă aceasta, migranții moldoveni erau 
concentrați în provinciile Faro, Algarve și Santarem. Totuși, mai târziu, 
amplasarea cetățenilor moldoveni în Portugalia a suferit anumite schimbări. 
Cea mai numeroasă comunitate de moldoveni s-a format în sudul țării, în 
orașul Faro / regiunea acestuia, unde locuiau și munceau circa o treime dintre 
moldovenii din Portugalia – 7 mii de oameni (bărbați – 57,5% și femei – 42,5%). 
Pe al doilea loc s-a situat Lisabona (cu o pătrime din totalul de migranți 
moldoveni, dintre care bărbați – 56% și femei – 44%). Urma regiunea centrală 
Santarem-Setubal, învecinată cu regiunea Lisabonei – circa  5,5 mii de oameni. 
În alte regiuni numărul de migranți de muncă moldoveni nu depășea o sută de 
persoane (în fiecare).

După criteriul de vârstă, migranții de muncă moldoveni erau în general 
�neri. Majoritatea migranților aveau vârste cuprinse între 20 și 40 de ani. Cei 
mai mulți migranți de muncă erau femei. Proporția lor în anul 2005 cons�tuia 
circa 63% (a bărbaților, respec�v, 37%). Sectoarele de ac�vitate erau cele 
tradițional atribuite migranților: pentru bărbați – construcțiile, transportul; 
pentru femei – sectorul serviciilor la domiciliu, îngrijirea bolnavilor și a 
bătrânilor. 

În anul 2006 numărul de moldoveni migranți a crescut brusc și 
cons�tuia oficial peste 12 mii de oameni. Numărul bărbaților reprezenta 64%, 
iar proporția femeilor a scăzut la 37%, deși ca cifră absolută numărul 
migranților a crescut de două ori și cons�tuia peste 5,5 mii de oameni. 

În anul 2008 a fost a�ns numărul maxim de migranți de muncă 
moldoveni în Republica Portugheză. Oficial, aici se aflau peste 21 de mii de 
oameni, dintre care peste 12 mii de bărbați (57%) și circa 9 mii de femei (43%). 
Luând în calcul migranții de muncă moldoveni aflați ilegal în Portugalia, 
comunitatea de moldoveni de acolo se es�mează că număra între 25 și 30 mii 
de oameni.

Din anul 2009 numărul de moldoveni din Portugalia începe să se reducă. 
Conform datelor oficiale ale Serviciului portughez pentru Străini și Fron�eră, în 
2009 numărul acestora a cons�tuit puțin peste 15,5 mii de persoane, dintre 
care peste 8,3 mii bărbați, iar 7,3 mii femei. Începe declinul numărului de 
cetățeni moldoveni din Portugalia. În anul 2009, după cum am menționat deja, 
cifra este de 15.641 de oameni, în anii 2010–2011 – de câte 13 mii de oameni, 
în anul 2012 – 11 mii, în anul 2013 – 9.471, în anul 2014 – 8.460. În anul 2015 
numărul de cetățeni moldoveni fixat oficial e de 6.948 persoane. Sporul 
cetățenilor moldoveni în aceș� ani este de numai câteva sute de oameni. 
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As�el, în anul 2015 în Portugalia au migrat doar 230 de cetățeni moldoveni. „În 
anul 2014 în Portugalia se aflau legal 25.000 de moldoveni. La acest moment 
(începutul anului 2016 – n.a.) aici se află legal 6.000 de cetățeni moldoveni. În 
consecință se creează impresia că noi am plecat de aici. Dar e o impresie 
greșită. În realitate, avem în majoritate cetățenie portugheză. Cred că nici 
aceste cifre nu sunt astăzi cele reale. Cei mai mulți moldoveni sunt în sud, acolo 
unde e centrul turis�c al țării — Algarve, Faro, Por�mao etc. Mulți moldoveni 
sunt și în centrul țării. Există o mare concentrare în zona Cascais și Sintra. Ș�u 
că primăria din satul Găleș� (raionul Strășeni), de unde sunt eu, a înregistrat 
peste 600 de oameni care au emigrat în Portugalia. Oamenii lucrează în 
diferite domenii. Femeile prestează, de obicei, servicii la domiciliu, pentru că 
așa pot avea un grafic de muncă mai flexibil. Multe lucrează în centrele 
comerciale. Cele care și-au luat diploma în medicină și au reușit să și-o 
nostrifice în Portugalia muncesc aici conform specialității obținute. Eu mi-am 
nostrificat diploma de pedagog, dar nu muncesc conform specialității pentru 
că salariul e mic. Bărbații muncesc în sectorul construcțiilor. Astăzi mulți se 
specializează în instalarea termopanelor. Ș�u mulți bărbați care sunt antrenați 
în producția ușilor / ferestrelor. Unii și-au deschis chiar și minifabrici de 
producere a mobilei”. (4.06).

Să menționăm că majoritatea absolută a migranților de muncă 
moldoveni din Portugalia au o pregă�re academică și profesională înaltă, ceea 
ce le simplifică integrarea în societatea portugheză. Circa 25% dintre migranți 
au studii superioare sau medii de specialitate, 25% – studii medii profesionale, 
iar restul (jumătate dintre migranți) – studii medii generale. Sunt foarte rare 
cazurile în care oamenii nu au studii primare sau nu au studii deloc.

Grupul de bază îl cons�tuie migranții cu vârste între 25 și 45 de ani. Însă 
se constată o creștere a numărului de persoane foarte �nere. Acest fenomen 
are loc, în special, după ex�nderea regimului fără vize cu UE asupra Republicii 
Moldova. Tinerii vin în Portugalia în baza pașaportului biometric, se căsătoresc 
cu partenerul migrant care se află aici, formează familii, nasc copii. 

Experții sunt de părere că o as�el de situație se explică mai întâi de toate 
prin   acordarea   cetățeniei   portugheze.   „Conform   legislației   Republicii 
Portugheze, cetățenii moldoveni pot obține cetățenia portugheză după șase 
ani plus o zi de aflare legală în țară. Menționăm că printre moldovenii care au 
venit în Portugalia în anii 2000–2009, o mare parte corespunde acestui criteriu. 
Dacă șederea lor în țară a fost legală, ei au îndeplinit toate cerințele impuse de 
stat: își plătesc impozitele, au un contract de muncă înregistrat oficial etc. 
Obținerea cetățeniei portugheze – iată una dintre cauzele scăderii numărului 
de cetățeni moldoveni în Portugalia. Cu alte cuvinte, o parte semnifica�vă 
dintre cetățenii moldoveni au reușit să obțină o a doua cetățenie – cea 
portugheză” (4.01). Prin urmare, se produce ajustarea structurii demografice a 
migranților moldoveni din Portugalia.

5. COMUNITĂȚILE DE MOLDOVENI DIN ȚĂRILE STUDIATE



54

O altă cauză este că în anii 2008–2015 Portugalia s-a confruntat cu 
numeroase probleme economice și înrăutățirea situației pe piața muncii. În 
consecință, mulți dintre cetățenii moldoveni au început să caute alte variante 
de migrație. Unii (cei mai puțini) s-au întors în patrie. Majoritatea însă au 
migrat în alte țări, deja în calitate de cetățeni ai Portugaliei. Cercetările 
demonstrează că moldovenii din Portugalia au început să plece în Marea 
Britanie, Germania, Belgia, Luxemburg, Andorra, Brazilia, Angola, Guadelupa. 
În primul rând, bărbații. Femeile rămân în Portugalia, unde oamenii, pe 
parcursul a mai multor ani trăiți în această țară, și-au cumpărat proprietăți 
imobiliare, au luat împrumuturi și credite de la bancă, și-au învățat copiii în 
școlile și universitățile portugheze. Observăm că și astăzi se păstrează 
orientarea migranților bărbați spre sectorul construcțiilor, iar a femeilor spre 
sectorul serviciilor (hoteliere, domes�ce, îngrijirea bolnavilor și a bătrânilor). 

Vom nota aici că în Portugalia s-a format o diasporă moldovenească. Nu 
este una numeroasă, dar se prezintă destul de consolidat, unitar și ac�v. Sub 
acest aspect, există similitudini cu diaspora din Italia și Canada. 

ISRAEL
Comunitățile de moldoveni din Israel reprezintă o formațiune destul de 

complexă, ceea ce se explică prin îndelungata istorie a migrației din Moldova 
spre Israel, în cadrul căreia se pot dis�nge câteva etape esențiale: „Examinarea 
prin prisma autoiden�ficării este o abordare corectă. Nu trebuie să punem 
totul laolaltă. De aceea va fi complicat să o scoatem la capăt cu o asemenea 
ches�une. Există o linie fină între iden�tatea moldovenească și cea 
basarabeană. Și e foarte greu să o înțelegi.» (5.02). 

În primul rând, aici „de multă vreme există filiera basarabeană. Aceasta 
este prima categorie. Persoanele care au venit la începutul secolului XX (anii 
'20–30) în Pales�na. Ei s-au integrat aici foarte profund. La nivelul conș�inței 
de sine, al autoiden�ficării. Ei au devenit sabra (israeliți născuți în Israel). În 
traducere, sabra e fructul unui cactus. 

Urmează categoria a doua, așa-numiții moldoveni care au venit în anii 
'70 (otkazniki, refuseniks, persoanele cărora autoritățile URSS le-au refuzat 
inițial ieșirea din țară). Aceș�a au fost succedați de un mare val de migranți 
veniți la începutul anilor 1990. Conform es�mărilor generale, din țările CSI, 
inclusiv din Moldova, în Israel au migrat circa 1 milion de oameni. Majoritatea 
acestora  erau  etnici  evrei.  Dar  aceasta  este  iden�tatea  lor  etnică. 
Autoiden�ficarea lor constă în faptul de a se consideră evrei din Moldova. E 
vorba de populația evreiască. Acestora li s-au adăugat moldovenii din familiile 
mixte, moldoveni cu evrei, sunt mulți pe aici. Primele două categorii sunt 
persoanele de etnie evreiască și membrii familiilor lor care s-au infiltrat 
defini�v în societatea israeliană. As�el de persoane originare din Basarabia 
(Imperiul Rus sau Regatul României), Moldova (Uniunea Sovie�că), Moldova 
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(Republica Moldova independentă) sunt cetățeni ai statului Israel care se 
bucură de deplinătatea drepturilor civile și poli�ce. Numărul lor se es�mează 
la 85–100 de mii. Ei sunt reprezentați în toate categoriile societății israeliene, 

21
inclusiv în poli�că, business, ș�ință, educație, cultură . Mulți originari din 
Moldova au obținut în ul�mii ani cetățenia Republicii Moldova și par�cipă la 
viața culturală și poli�că a diasporei. 

A treia categorie, și ul�ma, sunt migranții din Moldova care au venit în 
Israel temporar, în baza unui acord (contract de muncă) pentru îndeplinirea 
unor lucrări într-un anumit sector (construcții, asistența socială sau alte 
domenii profesionale — medici, infirmiere, ingineri etc.). Numărul migranților 
de muncă cetățeni ai Moldovei veniți în baza unor acorduri de muncă 
(contracte de muncă) între Israel și Republica Moldova cons�tuie, conform 
evaluărilor experților, până la 25 de mii de oameni. Migranții de muncă 
moldoveni vin pentru o perioadă scurtă, spre deosebire de plecarea în Italia 
sau Portugalia. În Italia sau Portugalia oamenii locuiesc, își creează familii. În 
Israel au muncit un an sau doi și au plecat. În orice caz, nu-i poți considera 
migranți de muncă moldoveni. Seamănă mai curând cu o deplasare de 
serviciu” (5.03). 

Migranții de muncă moldoveni sunt implicați în diverse sfere de 
ac�vitate. Dar principalele domenii de ac�vitate ale migranților de muncă 
sunt: construcțiile (pe numeroase șan�ere, în multe orașe din Israel), ca 
lucrători sociali (îngrijirea cetățenilor israelieni în etate, în special pentru 
femei – așa-numitele metapel). Constructorii în majoritatea lor muncesc 
conform specialității. Lucrătorii sociali sunt, de regulă, educatoare de 
grădiniță, învățătoare de clasele primare cu vârste între 30 și 40 de ani. 
„Moldovenii, ca și alți originari din fosta URSS, sunt percepuți ca foș� 
concetățeni. Cu atât mai mult cei care cunosc limba rusă, au o mentalitate 
apropiată și sunt niște muncitori conș�incioși și responsabili (în sectorul 
construcțiilor sau în asistența socială acordată persoanelor în etate). În 
general, fără a exagera, sunt primiți mai pozi�v. Sunt respectați și sunt 
întotdeauna îngrijiți, conș�incioși. Oamenii în etate sunt mulțumiți de 
asistenții sociali cetățeni moldoveni» (5.02).

Majoritatea migranților de muncă dispun de un statut de ședere legal în 
Israel. Explicația rezidă nu doar în faptul că cetățenii moldoveni conș�en�zează 
importanța șederii legale în țară, ci și de  un șir de alte circumstanțe. 

În primul rând, Israelul este o țară în care problema securității are un rol 
central și special în poli�ca statului, dat fiind că pericolul unor atacuri teroriste 
este perceput drept unul permanent. Ca urmare, lupta cu migrația ilegală, 

21 Аникин В. Выходцы из Молдовы в Израиле: портреты в деловом интерьере и не только. 
// Moldoscopie (Probleme de analiză poli�că). Nr.4 (LXXV), 2016.  – Chişinău, USM, USPEE, 
AMSP, pp. 131-155.
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sistemul de control de fron�eră și polițienesc sunt asigurate la un nivel 
profesional și tehnic înalt. 

Fără îndoială, că printre migranții de muncă moldoveni din Israel, ca și 
din alte țări, există și migranți ilegali. „Însă migranții ilegali din Israel sunt mai 
curând o stare temporară. În orice moment pot fi deportați din țară... Cunosc 
multe cazuri în care cetățenii Republicii Moldova erau transportați cu avionul 
în Israel drept ucraineni. Aici, la fața locului, se descoperea toată informația  – 
cine sunt ei de fapt, și erau trimiși înapoi” (5.02).

În al doilea rând, dat fiind poziția geografică a țării, astăzi cetățenii 
moldoveni ajung în Israel pe calea aerului (cu avionul). În aeroport este mult 
mai ușor să aplici și să efectuezi un control de fron�eră de calitate decât în 
„zona verde”. Transportul cu autobuzul («microbuzul») accesibil până la 
sfârșitul anilor 2000 și-a pierdut actualitatea în legătură cu războiul civil din 
Siria.

În al treilea rând, migranții de muncă moldoveni vin în Israel, de regulă, 
în mod organizat, forța de muncă fiind recrutată de companiile intermediare 
din Moldova. Vom menționa aici că în procesul de pregă�re a plecării în Israel 
migranții de muncă selectați sunt supuși unei anumite pregă�ri lingvis�ce și 

22profesionale în Moldova . Reprezentanții organizațiilor moldoveneș� de 
diasporă din Israel, migranții de muncă din focus-grupuri au menționat că și 
astăzi există foarte multe probleme legate de salarizarea, angajarea în câmpul 
de muncă a migranților și respectarea drepturilor acestora în Israel. Oamenii 
se plâng că companiile nu-și asumă nicio responsabilitate, dar prelevă pentru 
serviciile acordate sume enorme de bani (5.06; 5.07; 5.08). 

MAREA BRITANIE
Marea Britanie este o altă țară care prezintă interes pentru migranții de 

muncă moldoveni. Conform es�mărilor consulatului și datelor sta�s�ce din 
Marea Britanie, numărul cetățenilor moldoveni din Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord se apropie de 30 de mii de persoane. 

„Marea majoritate a cetățenilor moldoveni (90–95%) se află în Marea 
Britanie în baza pașapoartelor țărilor UE, României, Poloniei. În același �mp, 
cetățenii moldoveni de etnie rusă posedă pașapoarte ale statelor bal�ce. 
Printre migranții moldoveni sunt și numeroase persoane care s-au mutat în 
Marea Britanie din Grecia, Portugalia, Spania, Cipru, Italia, alte state în care au 
obținut cetățenia țării gazdă, devenind cetățeni ai UE. O anumită parte (puțin 
numeroasă) dintre migranții de muncă moldoveni dețin doar cetățenia 
moldovenească, locuiesc și muncesc în Marea Britanie în baza unor contracte 
de muncă sau au viză britanică (peste 1.800 de oameni). Aceș� oameni au un 

22 Mosneaga V. Migrant support measures from an employment and skills perspec�ve (MISMES). 
Republic of Moldova. – Torino, European Training Founda�on, 2015, h�p://www.e�.europa.eu/ 
weba�.nsf/0/74448D14C3CF2E3CC1257E9A002CABBE/$file/MISMES%20Moldova.pdf  
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statut legal, permis de ședere și un serviciu. În același �mp, există și numeroase 
cazuri de obținere de către cetățenii moldoveni (atât cu pașaport 
moldovenesc, cât și cu pașaport al țărilor UE) a cetățeniei britanice / 
pașaportului Marii Britanii. În perioada 2000–2016 câteva mii de moldoveni 
au obținut cetățenia britanică, inclusiv câteva sute de persoane doar în anul 
2016”(6.01).

Cetățenii moldoveni sunt antrenați în diverse sfere de ac�vitate ale 
societății britanice. Pe lângă sectoarele tradiționale pentru migranți, cum sunt 
construcțiile pentru bărbați și sectorul serviciilor  pentru femei, putem întâlni 
migranți de muncă moldoveni în domeniul afacerilor, al finanțelor, în 
medicină, educație, tehnologiile informaționale, complexul hotelier. Putem 
întâlni migranți de muncă moldoveni peste tot. Mulți moldoveni muncesc în 
sistemul aeroportuar, în alte sfere (compania Amazon etc.).

În Marea Britanie se înregistrează „un alt context decât în Italia sau în 
alte țări unde pleacă emigranții din Republica Moldova. Tradiția anglo-saxonă 
se bazează, în mare măsură, pe meritocrație. Aici este mai ușor să avansezi pe 
scara ierarhică. În țări ca Italia, Spania sau Franța este mai greu să ai o carieră 
profesională neavând legături, prieteni sau rude. Pe când aici oamenii sunt 
interesați de capacități și de pregă�rea profesională, de plusvaloarea pe care o 
creezi pentru companie. Are o anumită influență și contextul istoric al 
Imperiului Britanic. E adevărat că în poli�că și în business te ajută universitatea 
pe care ai absolvit-o: Eton, Oxford, Cambridge, Westminster etc. Moldovenii 
care depun eforturi urcă pe scara socială. Este valabil, în primul rând, pentru 
business. Aici, în comparație cu Italia, sunt mai mulți oameni cu o înaltă 
pregă�re profesională” (6.01).

Marea Britanie este țara cu o economie dezvoltată și o mare piață a 
muncii. Ea poate absorbi un număr considerabil de emigranți. În consecință, 
numărul migranților moldoveni din Marea Britanie a crescut și con�nuă să 
crească. În același �mp, există și o stare de nesiguranță creată de BREXIT, ceea 
ce are un impact nega�v asupra afacerilor, potențialilor inves�tori. Multe 
bănci examinează varianta de retragere din Marea Britanie. Irlanda este gata 
să le ofere oportunitatea de a ac�va acolo în calitate de țară a UE. Cel mai mult 
vor avea de suferit migranții care fac o muncă necalificată (în construcții etc.). 
Migranții calificați vor pleca în alte țări (Irlanda, alte state UE) și se vor angaja 
acolo, fără a avea probleme.

Totul va depinde de caracterul relațiilor dintre Marea Britanie și 
Uniunea Europeană. Cert este că în Marea Britanie de după BREXIT drepturile 
omului nu vor fi lezate și nu vor avea loc deportări în masă ale migranților din 
țară. Cei care muncesc în baza unui contract vor con�nua să muncească. 

Sondajul efectuat a demonstrat că migranții moldoveni au o a�tudine 
destul de pesimistă în legătură cu consecințele referendumului de ieșire a țării 
din Uniunea Europeană. Doar 12% dintre persoanele ches�onate consideră că 
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Tabelul 10. Migranții moldoveni din Marea Britanie 
despre consecințele referendumului BREXIT 

pentru migranți

Total

Reguli mai stricte de aflare în țară pentru migranți

Expulzarea din țară

Restricționarea trecerii fron�erei Marii Britanii

Toate împreună – nimic bun

Nu se va schimba nimic

Altele

3.0%

3.0%

3.0%

72.7%

12.1%

6.1%

Sondajul a demonstrat că migranții nu doar evaluează consecințele 
generale asupra migrării în Marea Britanie, dar proiectează aceste consecințe 
și asupra propriei persoane, asupra statutului propriu în Marea Britanie. 
Evaluând consecințele BREXIT-ului pentru statutul lor personal, oamenii 
manifestă pesimism într-o măsură mai mare. Fiecare al doilea respondent 
(51.5%) consideră că situația sa proprie se va înrăutăți. O parte mai mică dintre 
respondenți e de părere că statutul său personal nu va fi afectat (45.5%). 

Migranții încep să-și pună întrebări despre soarta lor, să-și facă planuri 
în legătură cu viața și comportamentul de mai departe. În cazul în care 
migranții nu vor putea rămâne (să trăiască și să muncească în Marea Britanie), 
oamenii își văd eventualele acțiuni/planuri în revenirea în patrie, în Republica 
Moldova – 47% dintre cei ches�onați. Fiecare al patrulea migrant moldovean 
(25%) intenționează să caute și să găsească posibilități de a rămâne în Marea 
Britanie. Fiecare al șaselea ches�onat (16%) planifică, în caz de necesitate, să 
se mute în altă țară. Printre noile țări de migrare sunt numite Australia, SUA, 
Irlanda, Spania, Germania, Rusia, Franța. În același �mp, fiecare al șaptelea 
respondent (13%) aderă la alte variante printre care cea mai frecventă este 
deținerea cetățeniei britanice, situație ce îi permite să privească viitorul destul 
de op�mist și după BREXIT.

nu se va schimba nimic. Majoritatea absolută (82%) este de părere că situația 
se va înrăutăți – vor fi introduse restricții de intrare în țară, vor deveni mai dure 
regulile de aflare a migranților în Marea Britanie, se va u�liza mai ac�v 
procedura expulzării. Totodată, se constată că oamenii sunt de părere că pot fi 
u�lizate toate aceste măsuri (73%), ceea ce nu le va aduce migranților nimic 
bun, iar 6% dintre cei ches�onați văd alte consecințe ale acestei decizii a 
cetățenilor Marii Britanii.
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Tabelul 11. Eventualele consecințe în cazul în care 
migranții nu vor putea locui și munci în Marea Britanie 

după BREXIT

Total

Voi reveni în Republica Moldova 46.9%

15.6%Voi pleca în altă țară (Australia sau SUA, Germania, Irlanda, Spania, 
Rusia, Franța)

Voi face tot posibilul pentru a rămâne în Marea Britanie

Altele

25.0%

12.5%

Cu alte cuvinte, comunitatea de moldoveni din Marea Britanie, care, ca 
și în Germania, în ul�mii ani demonstrează o tendință de creștere, se află astăzi 
la o răscruce, într-o stare de confuzie, nesiguranță, divizare. Siguri cu 
cer�tudine se simt numai cei care dețin cetățenia britanică. Însă, după cum o 
demonstrează sondajul nostru, nu este exclusă nici pentru ei eventualitatea 
emigrării din Marea Britanie, în căutarea altor variante pentru propriul viitor.

Experții nu se așteaptă la încălcări ale drepturilor omului în legătură cu 
BREXIT-ul. „Nu cred că cineva ar putea avea de suferit din mo�ve etnice sau 
religioase pe urma BREXIT-ului. Marea Britanie este o democrație model. Nici 
măcar nu se admite ideea că vor fi încălcate drepturile omului. Restricția 
dreptului la libera circulație nu înseamnă încălcarea drepturilor omului. 
Accesul limitat la piața muncii din Regatul Unit exista și acum 3–4 ani. E un 
specific al țării recunoscut de UE, ca și pentru Irlanda. Migranții angajați în 
muncă legal nu vor avea de suferit pe urma BREXIT-ului. Posibil, vor fi introduse 
permisele de ședere Blue și Yellow Cards, pe care persoana le va putea solicita 
pe internet și primi prin poștă… Nu vor fi încălcări ale drepturilor omului și nu 
vor fi deportări în masă ale migranților» (6.01).

Deci statul britanic întreprinde toate eforturile pentru ca procesul de 
despărțire de UE să fie unul civilizat, nimeni să nu aibă de suferit și să nu fie 
încălcate drepturile omului.
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„Dacă vor fi aplicate restricții în ce mă privește, voi părăsi țara. 
Deocamdată nu m-a preocupat această problemă. Ș�u că am două variante: 
fie obțin actele necesare, fie părăsesc Marea Britanie. Nu e sigur că mă voi 
întoarce în Moldova. Nu urmăresc să obțin cetățenia britanică. Am locuit în 
Austria, în Germania, în Federația Rusă. Vreau să mă dezvolt și să-mi a�ng 
scopurile. Oricare ar fi fost țara în care m-am aflat, m-am integrat. Viitorul nu 
mă sperie. În orice caz, vor exista decizii pe care le voi considera importante” 
(6.08).
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Sondajul   sociologic   a   demonstrat   că   majoritatea   absolută   a 
respondenților din țările studiate sunt persoane de vârstă ac�vă. Cota 
persoanelor cu vârsta sub 30 de ani este peste 40%, în �mp ce cota 
persoanelor sub 40 de ani este de 63,2% sau peste 3/5 din numărul total de 
respondenți.

De menționat că am atestat un specific în această privință al migranților 
moldoveni în funcție de țările de des�nație. 

În Rusia, aproape fiecare al treilea migrant (35,8%) este sub vârsta de 30 
de ani. Cota persoanelor sub 40 de ani este aici de 57,5% sau mai mică decât 
media pentru cele șase țări. Cea de-a doua după mărime este categoria 
persoanelor cu vârste cuprinse între 41 și 50 de ani, ceea ce înseamnă fiecare al 
patrulea migrant (27,5%). În această categorie, migranții moldoveni din Rusia 
se află printre lideri (locul al doilea după Israel). În general, numărul de 
migranți cu vârsta peste 40 de ani reprezintă 42,5%.

În Italia, numărul de migranți sub 30 de ani este mai mic de o treime 
(31,7%). Este  penul�mul rezultat (lider este Israelul). Numărul persoanelor 
sub 40 de ani este aproape iden�c cu cel al indicelui rusesc, fiind de 57,1%. În 
același �mp, numărul de migranți de peste 40 de ani cons�tuie 42,9%.

În Portugalia, numărul �nerilor (sub 30 de ani) printre respondenți 
reprezintă mai mult de o doime (52,6%). Acesta este al doilea rezultat (lider 
este Germania). În același �mp, numărul persoanelor sub 40 de ani este de 
71%. Ponderea migranților de muncă peste 40 de ani este de 29% sau mai 
puțin de o treime.

În Germania, cota respondenților sub vârsta de 30 de ani este de 73%. 
Aceasta este rata cea mai mare din toate țările studiate. În același �mp, 

6. 

Tabelul 12.  Repar�zarea după vârstă a migranților moldoveni 
în țările de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

18-30 ani 

31-40 ani 

41-50 ani 

Peste 51 ani 

Total 

Vârsta

35.8%

21.7%

27.5%

15.0%

100.0%

31.7%

25.4%

24.6%

18.3%

100.0%

52.6%

18.4%

26.4%

2.6%

100.0%

73.0%

12.4%

12.4%

2.2%

100.0%

20.0%

28.9%

28.9%

22.2%

100.0%

36.4%

36.4%

21.1%

6.1%

100.0%

40.9%

22.3%

24.0%

12.8%

100.0%

PROFILUL SOCIODEMOGRAFIC AL MIGRANTULUI 
MOLDOVEAN DIN ȚĂRILE STUDIATE
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majoritatea absolută a migranților din Germania (mai mult de 85%) sunt 
persoane cu vârsta sub 40 de ani. Cota persoanelor cu vârsta de peste 40 de ani 
este sub 15%.

În Israel, cel mai mic indice este cel al persoanelor sub 30 de ani, el 
reprezintă 20% (fiecare al cincilea respondent). Structura de vârstă din Israel 
�nde spre vârste mai înaintate. După toate aceste trei categorii, Israelul ocupă 
primul loc printre alte țări. Numărul persoanelor de peste 40 de ani este mai 
mare de 51%, adică mai mult de jumătate dintre persoanele ches�onate.

În Regatul Unit, mai mult de o treime dintre migranții ches�onați (36,4%) 
sunt �neri sub vârsta de 30 de ani. În general, migranții cu vârsta sub 40 de ani 
reprezintă aici  aproape 73%. Acesta este al doilea indice după Germania. În 
același �mp, Marea Britanie este lider în categoria de la 30 la 40 de ani.

Aceste date indică faptul că, în funcție de vârstă, au fost iden�ficate 
două grupuri de țări. Primul grup  (Germania, Marea Britanie, Portugalia) este 
cons�tuit preponderent din migranți de vârste mai �nere și un al doilea grup  
(Israel, Italia, Rusia) unde sunt mai numeroase persoanele cu o vârstă mai 
avansată. Mo�vația unei as�el de distribuiri este următoarea. Germania ca 
țară de des�nație începe abia să fie descoperită, de aceea acolo se îndreaptă, 
în special, migranți mai �neri, în primul rând, cei care răspund cererii din 
sectorul construcțiilor, sunt mai expuși riscurilor sociale, dețin cetățenia 
română, precum și studenți. Regatul Unit și-a deschis  piața muncii pentru 
migranții moldoveni mai înainte, dar numai pentru cei care posedă pașaport 
românesc. În același �mp, aici este solicitată o forță de muncă mai calificată. 
Cota mare de migranți moldoveni în Portugalia, în opinia noastră, se explică 
prin faptul că aici este în desfășurare un proces de subs�tuire: mulți migranți 
moldoveni mai vârstnici, după ce au primit cetățenia portugheză, au părăsit 
temporar Portugalia, pentru a lucra sau a emigra în alte țări din UE, unde 
nivelului de trai și salariile sunt mai înalte. În același �mp, copiii lor au crescut și 
au ajuns la vârsta de creare a familiilor, căsătorindu-se deseori cu moldovence.

Specificul de vârstă al celui de al doilea grup de țări se explică: prin  
solicitarea pieței de muncă pentru sfera serviciilor casnice, ceea ce implică 
femei de o vârstă mai avansată (Italia, Israel); prin specificul migrației de 
muncă în Israel (selectarea organizată și formarea de grupuri de constructori 
profesioniș�); prin migrația de muncă mai puțin cos�sitoare spre Rusia și prin 
dezvoltarea rețelelor sociale moldoveneș� (Rusia și Italia).

În același �mp, observăm că datele noastre corelează cu cele obținute în 
cursul cercetării sociologice de cartografiere a diasporei moldoveneș� din 

23
2012 . Schimbări sunt înregistrate numai în Germania și Portugalia, unde 

23 Cheianu-Andrei D.Cartografierea diasporei moldoveneş� în Italia, Portugalia, Franţa şi Regatul 
Unit al Marii Britanii. – Chișinău, OIM, 2013, p.23; Мукомель В., Кеяну-Андрей Д. Молдаване 
в Российской Федерации: социально-экономический профиль и вызовы на уровне 
политик. – Кишинев, МОМ, 2013, p. 19.
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Tabelul 13.  Repar�zarea după gen a migranților moldoveni 
în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE ILSexul

55.6%

44.4%

29.4%

70.6%

47.4%

52.6%

Bărbați

Femei

65.2%

34.8%

31.1%

68.9%

60.6%

39.4%

48.7%

51.3%

De menționat că migranții moldoveni sunt reprezentați aproape 
uniform de bărbați și femei (cu o ușoară preponderență a sexului feminin). Pe 
țări însă tabloul nu este atât de univoc. O preponderență a bărbaților este 
înregistrată în Germania (aproape de două ori), în Marea Britanie (de 1,5 ori), 
în Rusia (56% la 44%), ceea ce relevă că și în Germania, și în Rusia este solicitată 
forța de muncă în construcție. În Marea Britanie se solicită lucrători, în primul 
rând, din domeniul tehnologiilor informaționale, majoritatea migranților fiind 
bărbați.

În Italia și Israel situația este caracterizată prin preponderența 
femeilor migrante. În aceste țări, numărul femeilor depășește (mai mult de 
două ori) numărul bărbaților pe mo�vul cererii din domeniul serviciilor 
casnice și din cauza specificului serviciilor sociale și medicale (îngrijirea 
persoanelor bolnave și în etate).  Aici grija pentru bolnavi și persoane în etate 
este o responsabilitate a familiei, pe când în Germania, așa cum am mai arătat, 
și-o asumă statul. Portugaliei îi este caracteris�că cea mai echilibrată proporție 
gender a migranților moldoveni.

Analiza compara�vă a indicilor demografici de bază ai studiului nostru 
și ai celor din studiul anului 2012 atestă că rezultatele sunt destul apropiate 
după criteriile gender, vârstă, stare civilă ale migranților. În ce privește ceilalți 
indici, răspunsul univoc este mai dificil, deoarece cele două studii au u�lizat 
metodologii diferite (selecția, instrumentarul etc.).

În comparație cu datele studiului efectuat în 2012, observăm că 
divizarea gender coincide în totalitate în Italia și Portugalia. În același �mp, în 
Marea Britanie situația se schimbă (studiul nostru a constatat tendința spre un 
echilibru crescând de sexe), bărbații migranți reîntregindu-și familiile. În 
ansamblu, criteriul stării familiale este, de asemenea, relevant pentru ambele 
studii. Cu precizarea că printre moldovenii din Marea Britanie crește numărul 

24
de persoane care trăiesc în concubinaj.

proporția �nerilor sub vârsta de 30 de ani este în creștere. Explicația oferită de 
noi este relevantă pentru o analiză compara�vă a rezultatelor sondajelor din 
2012 și 2016.

24 Cheianu-Andrei D.Cartografierea diasporei moldoveneş� în Italia, Portugalia, Franţa şi Regatul 
Unit al Marii Britanii. – Chisinau, OIM, 2013, p.23; Мукомель В., Кеяну-Андрей Д. Молдаване в 
РоссийскойФедерации: социально-экономическийпрофиль и вызовынауровнеполитик. – 
Кишинев, МОМ, 2013, p.19
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Tabelul 14.  Starea civilă a migranților moldoveni 
în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

25.1%Necăsătorit(ă)

Căsătorit(ă) oficial

Concubinaj

Divorțat(ă)

Văduv(ă)

56.0%

5.8%

3.9%

9.2%

24.0%

59.2%

3.2%

8.8%

4.8%

42.1%

50.0%

0%

2.6%

5.3%

59.6%

29.2%

2.2%

3.4%

5.6%

17.8%

62.2%

4.4%

4.4%

11.1%

30.3%

66.7%

0%

0%

3.0%

31.5%

53.1%

3.7%

4.7%

7.1%

Analiza stării civile a migranților moldoveni atestă că cea mai mare cotă 
de celibatari (femei și bărbați) este remarcată în Germania, unde proporția lor 
este de circa 60%, precum și în Portugalia (peste 40%). În Marea Britanie 
persoanele cu un as�el de statut civil se apropie de 1/3 (puțin peste 30%). În 
Rusia și Italia cota de celibatari reprezintă a patra parte.  O situație aparte este 
înregistrată la diaspora din Israel, unde cota persoanelor necăsătorite 
reprezintă puțin sub 1/6 din numărul total de migranți moldoveni din țară.

Mai mult de o jumătate de migranți moldoveni din țările studiate sunt 
căsătoriți oficial. Cel mai mare indice îl constatăm printre moldovenii din 
Marea Britanie (2/3 din numărul general), Israel (mai mult de 60%). Urmează 
diaspora din Italia și Rusia cu o mică rămânere în urmă. Procentele persoanelor 
căsătorite oficial sunt, respec�v, de 59,2% și  56%. În Portugalia fiecare al 
doilea migrant moldovean (50%) trăiește în căsătorie oficială.

Numărul de persoane care trăiesc în concubinaj este, rela�v, 
nesemnifica�v. Cel mai mare rezultat este înregistrat în Rusia (circa 6%). Apoi, 
în descreștere, s-au plasat Israelul (4,4%), Italia (3,2%), Germania (2,2%). În 
Portugalia și Marea Britanie, conform sondajului nostru, acest indice este, 
prac�c, egal cu zero. Considerăm că este o consecință a modelului patriarhal al 
familiei, predominant în Moldova și în cadrul căruia concubinajul nu este bine-
văzut.

Printre migranți este destul de larg prezentă categoria de persoane cu 
statutul de divorțați și văduvi/văduve. Cea mai mare proporție o are Israelul 
(15%). Pe locul al doilea sunt Italia și Rusia cu indici de 13,6% și 13,1% 
corespunzător sau fiecare al șaptelea migrant. În Germania și Portugalia aceș� 
indici sunt, respec�v, de 9% și 7,9%. Procentul cel mai mic al persoanelor cu un 
as�el de statut a fost înregistrat în Marea Britanie. El reprezintă 3%.

Trebuie de menționat că în interiorul grupului predomină persoanele 
care se află în stare de divorț. Excepție face Italia unde numărul de 
văduvi/văduve printre migranții moldoveni depășește, de aproape două ori, 
cota persoanelor divorțate.
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Tabelul 15.  Nivelul de studii al migranților moldoveni 
în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

29.0%Școală medie (liceu)

Diplomă de licență 

Școală profesională

Diplomă de master

35.3%

19.8%

1.0%

15.0%

27.0%

34.9%

15.9%

0%

21.4%

34.2%

39.5%

13.2%

0%

13.2%

36.0%

23.6%

20.2%

3.4%

16.9%

35.6%

33.3%

17.8%

0%

13.3%

9.1%

21.2%

15.2%

0%

54.5%

29.4%

32.5%

18.0%

0.9%

19.0%

Gradul de doctor

O analiză a statutului educațional al migranților moldoveni în țările 
analizate arată că nivelul de studii și de calificare este destul de ridicat. Cel mai 
înalt nivel este în Regatul Unit – peste 90% dintre migranți sunt persoane cu 
studii superioare sau persoane cu studii complete la nivelul unei școli 
profesionale. Fiecare al doilea migrant deține o diplomă de master. Ponderea 
persoanelor care au o școală profesională este puțin peste 20%. Doar 9% 
dintre migranți au numai studii la o școală medie sau liceu.

Pentru alte țări, acest indice este mai diferit, dar, de asemenea, destul 
de ridicat. În Germania, Israel, Portugalia, Rusia și Italia, ponderea acestor 
lucrători este mai mică și reprezintă în medie 2/3. În același �mp, fiecare al 
doilea are pregă�re profesională la nivelul unei școli profesionale. Excepție 
face Germania, unde acest indice este mai mic (fiecare al cincilea migrant). 
Cota persoanelor fără studii superioare sau formare profesională este de 1/3 
din numărul total al migranților.

Tabelul 16. Reședința migranților moldoveni în țara de origine

TotalRU IT PT UKDE IL

30.4%Chișinău/Bălți

Oraș mic

Localitate rurală

27.1%

42.5%

28.6%

23.0%

48.4%

34.2%

26.3%

39.5%

36.0%

29.2%

34.8%

28.9%

26.7%

44.4%

87.9%

9.1%

3.0%

34.6%

25.3%

40.1%

Printre migranții moldoveni sunt reprezentați masiv originari ai diferitor 
�puri de localități (așezări rurale, orașe și municipii (Chișinău, Bălți)). În același 
�mp, locuitorii din zonele rurale alcătuiesc o treime (Germania) și aproape o 
jumătate (Italia) din migranți. În acest diapazon se situează cinci țări 
(Germania, Portugalia, Rusia, Israel, Italia). Singura excepție este Marea 
Britanie, unde ponderea locuitorilor din mediul rural în rândul migranților din 
Moldova este de numai 3%. În același �mp, în Marea Britanie există o 
dominație absolută a originarilor din marile  municipalități moldoveneș�. 
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16.4% 38.9% 50.0% 44.9% 55.6% 30.3% 32.9%

0.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.2%

Tabelul 17.  Reședința migranților moldoveni 
în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

75.4%Oraș mare

Oraș mediu

Oraș mic

Localitate rurală

Fără răspuns

6.8%

1.0%

29.4%

24.6%

7.1%

36.8%

13.2%

0%

30.3%

16.9%

7.9%

35.6%

8.9%

0%

51.5%

12.1%

6.1%

49.6%

13.6%

3.7%

Studiul nostru a arătat că majoritatea migranților moldoveni din Rusia 
locuiesc în orașe mari. Acest lucru este indicat de trei pătrimi dintre 
reprezentanții comunităților moldoveneș� din țara respec�vă. Aceasta este 
cea mai mare cotă dintre țările studiate, ceea ce indică asupra faptului că 
oportunitățile de angajare și nivelul înalt de salarii din Rusia țin, în primul rând, 
de orașele mari, megalopolisurile  Moscova și Sankt-Petersburg. În alte țări, 
diferența de venit dintre rezidenții megalopolisurilor și locuitorii altor localități 
ale țării nu este atât de semnifica�vă, prin urmare, migranții sunt distribuiți 
mai uniform în întreaga țară.

Șederea migranților moldoveni în orașe mari este, de asemenea, 
caracteris�că pentru Regatul Unit, unde 51% indică acest lucru, adică fiecare al 
doilea respondent. În același �mp, în alte țări acest indice este mai mic: în 
Portugalia – 37%, în Israel – 36%, în Germania - 30%, în Italia – 29%.

În orașele medii locuiește fiecare al doilea migrant moldovenesc din 
Israel (56%) și Portugalia (50%), în Germania – 45%, în Italia – 39%, în Regatul 
Unit – 30%. O cifră semnifica�v mai mică a fost iden�ficată în Rusia – 16%.

În orașele mici trăiește fiecare al cincilea migrant din Italia – 25%, în 
Germania – 17%, în Portugalia – 13%, în Regatul Unit – 12%, în Israel – 
9%.Ul�mul loc îl deține Rusia – 7%.

O proporție foarte mică din migranți trăiește în zonele rurale. Cele mai 
multe cazuri sunt înregistrate în Germania (8%), Italia (7%), Marea Britanie 
(6%). În Rusia, doar 1% dintre migranții moldoveni locuiesc în zonele rurale. În 
Portugalia și Israel, acest lucru nu este indicat de nimeni.

Cota lor este de aproape 88%. Pentru alte țări, acest indice este mult mai mic, 
este de aproxima�v 1/3, cu parametri ușor mai mici pentru Italia și Israel. Un 
sfert de migranți provin din orașele mici din Moldova. Pentru cinci țări, acest 
indicator este puțin mai mare de 25%. Excepție, din nou, face Marea Britanie, 
unde ponderea cetățenilor moldoveni care provin din așezări urbane mici este 
de numai 1/10.
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Tabelul 18. Cu cine a sosit în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

55.6%

44.4%

77.8%

22.2%

68.4%

31.6%

De unul singur

Cu cineva

68.5%

31.5%

75.0%

25.0%

63.6%

36.4%

65.9%

34.1%

Majoritatea migranților ajunge în țara de des�nație de sine stătător. 
Acest lucru este indicat de 78% dintre respondenții moldoveni în Italia, în Israel 
– 75%, în Germania – 69%, în Portugalia – 68%, în Regatul Unit – 64%. În Rusia, 
acest indice este mai mic, în proporție de 56%, adică fiecare al doilea migrant 
ajunge în țara de des�nație singur, ca parte a unui grup (echipă) sau cu cineva 
din prieteni, rude etc.

Specificând întrebarea cu cine exact vine migrantul în țara de des�nație, 
am aflat că, de cele mai dese ori, este vorba de membrii familiei sale. Acest 
lucru este indicat de fiecare al șaselea respondent (17% din numărul total de 
respondenți). În același �mp, au fost obținute următoarele date după țări. În 
Portugalia, acest indice a fost de 29%, în Rusia – 21%, în Marea Britanie și 
Germania – 18%, în Israel – circa 18%, în Italia – 15%.

Rude apropiate, „membri ai familiei nucleare” – 5,9%. Cea mai mare 
rată este caracteris�că pentru Italia (10%). În celelalte țări, acest indice este 
mult mai mic: Rusia și Germania – câte 6%, Portugalia – 3%, Israel – 2%. Marea 
Britanie nu stabilește acest indice.

Prieteni și cunoș�nțe: pentru întregul eșan�on proporția acestor indici 
este de 8% (7% sunt prieteni și 1% sunt cunoș�nțe). Să menționăm că cifre 
semnifica�ve sunt înregistrate în Rusia (15%, adică fiecare al șaptelea 
respondent) și Germania (8%). Se pare că în Rusia fenomenul se explică prin 
migrația circulară / sezonieră, sosirea oamenilor în componența  unor echipe 
de construcție.

Tabelul 19. Persoana concretă cu care migrantul a sosit 
în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

De unul singur

Familia

Rude

Prieteni

Cunoș�nțe

Fără răspuns

55.1%

21.3%

5.8%

14.5%

1.4%

1.9%

77.8%

15.1%

10.3%

0%

1.6%

0%

65.8%

28.9%

2.6%

2.6%

0%

0%

68.5%

18.0%

5.6%

7.9%

0%

0%

75.6%

17.8%

2.2%

2.2%

2.2%

0%

63.6%

18.2%

0%

3.0%

0%

0%

65.6%

16.5%

5.9%

7.4%

1.1%

0.7%

6. PROFILUL SOCIODEMOGRAFIC AL MIGRANTULUI MOLDOVEAN DIN ȚĂRILE STUDIATE



67

Sondajul arată că majoritatea migranților au un permis de ședere în țara 
de des�nație. Patru țări (Portugalia, Italia, Germania și Israel) arată indici 
cuprinși între 84 și 87%. Doar 13–16% dintre respondenți din aceste state 
declară că nu posedă un permis și au statut ilegal.

În același �mp, în Rusia și în Regatul Unit situația este oarecum diferită. 
Ponderea cetățenilor moldoveni care au un permis de ședere în aceste țări 
este mai mică, reprezentând 63–64%. Adică, aproape fiecare al treilea 
migrant moldovenesc (36–37%) din aceste țări nu are permis de ședere.

Tabelul 20. Deținerea unui permis de ședere 
în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Fără răspuns

 63.3%

36.7%

0%

85.6%

13.6%

0.8%

86.8%

13.2%

0%

84.4%

15.6%

0%

85.4%

14.6%

0%

63.6%

36.4%

0%

75.6%

24.2%

0.2%

Majoritatea absolută (89%) a cetățenilor moldoveni din țările studiate 
sunt angajați. Cele mai mari rate, în această privință, sunt înregistrate în rândul 
cetățenilor moldoveni din Israel (96%), Portugalia (95%), Rusia (94%). În 
Regatul Unit (88%), Italia (87%) și Germania (78%), cifrele sunt mai scăzute, 
ceea ce se datorează faptului că în aceste țări există un număr semnifica�v de 
studenți moldoveni care sunt mai puțin implicați în procesul de muncă. În plus, 
prima generație de migranți muncește aproape fără excepție (este intenția cu 
care au a venit în aceste țări), însă printre migranții de a doua generație se pot 
întâlni oameni care nu se grăbesc să se angajeze în câmpul muncii, sperând să-
și găsească un loc de muncă care ar corespunde nivelului lor de calificare și 
statutului lor. În plus, în condiții de criză crește și șomajul.

Tabelul 21. Deținerea unui loc de muncă 
în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

 93.7%

6.3%

87.3%

12.7%

94.7%

5.3%

95.6%

4.4%

77.5%

22.5%

87.9%

12.1%

89.4%

10.6%
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Studiul nostru a arătat că migranții moldoveni din țările studiate au 
săptămâni de muncă diferite în ceea ce privește durata lor. De regulă, 
săptămână de lucru durează 37–48 de ore pentru aproxima�v 38% dintre 
migranții moldoveni. In Marea Britanie așa a fost declarat de 59% din 
emigranții moldoveni, în Germania – 44%, în Italia – 41%, în Israel – 40%, 
Portugalia – 33%, în Rusia – 32%.

A doua după răspândire este  săptămâna de lucru de 49–60 de ore. Este 
durata săptămânii de muncă a 32% dintre migranți. În contextul țărilor, situația 
se prezintă în felul următor: în Rusia –  48%  (adică aproape fiecare al doilea 
migrant); în Israel, Portugalia și Marea Britanie – 28%, în Germania – 18%, în 
Italia – 17% din migranți.

A treia după frecvență  este  săptămâna de lucru de 20–36 de ore. As�el 
lucrează, conform sondajului nostru, 16% dintre toți migranții. În funcție de 
țări, au fost  evidențiate următoarele poziții: în Germania – 28%; în Italia – 
26%; în Portugalia – 22%; în Israel – 14%, în Regatul Unit – 10%, în Rusia – 5%.

Săptămâna de lucru de 61–72 de ore este, de asemenea, destul de 
răspândită. Aceasta este durata unei săptămâni de lucru a 7% dintre migranții 
ches�onați. Este �pic mai mult pentru Israel și Rusia – 9%, Portugalia – 8%. În 
Germania, această cotă este de 6%, în Italia – 4%, în Regatul Unit – 3%.

Migranții mărturisesc că uneori sunt nevoiți să lucreze și mai multe ore 
pe săptămână. Săptămâna de lucru de la 73 la 180 de ore este obișnuită pentru 
6% dintre migranții moldoveni din țările studiate. Lideri, în ceea ce privește 
numărul de persoane care lucrează acest număr de ore pe săptămână, sunt 
Italia (12%) și Israelul (9%). În Portugalia – 6%, în Rusia – 5%, în Germania – 1%. 
De cele mai dese ori, săptămâna de lucru de o as�el de durată este �pică 
pentru cei care furnizează servicii la domiciliu pentru persoanele bolnave și în 
vârstă conform unui orar „24 ore  din 24”.
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Tabelul 22.  Durata săptămânii de muncă a migranților moldoveni 
în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

.5%

5.3%

31.9%

47.9%

9.0%

.9%

25.9%

41.1%

17.0%

3.6%

0%

14.0%

39.5%

27.9%

9.3%

0%

10.3%

58.6%

27.6%

3.4%

.1%

15.8%

37.7%

31.7%

6.9%

Mai puțin de 20 ore

20-36 ore

37-48 ore

49-60 ore

61-72 ore

Peste 73 ore (până 
la 180 ore)

5.3% 11.6%

2.8%

22.2%

33.3%

27.8%

8.3%

2.8%

27.8%

44.4%

18.1%

5.6%

5.6% 1.4% 9.3% 0% 6.3%
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Tabelul 23. Deținerea unui permis de muncă în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Fără răspuns

 84.8%

12.2%

3.0%

80.0%

18.3%

1.7%

81.6%

13.2%

5.3%

83.3%

14.3%

2.4%

77.8%

19.4%

2.8%

60.0%

3.3%

36.7%

80.8%

14.4%

4.9%

Sondajul  diasporei  moldoveneș�,  efectuat  de  noi,  a  arătat  că 
majoritatea migranților au un permis de muncă. Din tot eșan�onul, permisul 
este deținut de majoritatea absolută a migranților moldoveni (81%). După țări 
însă situația nu este atât de univocă. Procentul cel mai înalt al persoanelor cu 
permis de lucru îl înregistrează Rusia (85%), Israelul (83%), Portugalia (82%). În 
Italia procentul acestor persoane este mai mic – 80, în Germania este de 78%, 
în Marea Britanie – 60%, al�el spus, doar 3/5 din întreg numărul de migranți 
din această țară posedă permis de lucru.

Din tot eșan�onul, au răspuns univoc că nu au permis de muncă 14%. În 
funcție de țară, lider este Germania (19%), Italia (18%). Rezultate între 12% și 
14% sunt înregistrate de Rusia, Portugalia și Israel. În Marea Britanie acest 
indice este la  nivelul de 3%. Este adevărat că 37%  din migranții moldoveni din 
această țară au avut dificultăți de a răspunde (nu au dat răspuns) la această 
întrebare, ceea ce ridică semne de întrebare referitor la cauzele situației 
create.

Tabelul 24. Corespunderea locului de muncă 
din țara de des�nație calificării migrantului

TotalRU IT PT UKDE IL

12.3%

41.5%

44.1%

2.1%

11.5%

54.0%

32.7%

1.8%

11.4%

50.0%

36.4%

2.3%

0%

48.3%

51.7%

0%

12.9%

47.0%

38.2%

1.6%

Superior

Inferior

Același

Fără răspuns

22.2%

47.2%

27.8%

2.8%

18.6%

48.6%

31.4%

1.4%

Se ș�e că mo�vele economice îi determină pe oameni să emigreze în 
căutarea unor câș�guri mai mari. Din acest mo�v, adesea, ei acceptă un loc de 
muncă ce nu corespund nivelului de studii și calificării lor. Cetățeanul străin 
migrant de muncă este mai puțin „capricios” în acest sens.
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25Sondajul nostru a confirmat acest adevăr . Aproape fiecare al doilea 
(47%) dintre migranții moldoveni ches�onați deține un loc de muncă ce nu i se 
potrivește sau este sub nivelul calificării lui. Aceeași situație  a fost constatată 
pentru toate țările studiate, cu excepția Rusiei (42%). În Italia, ponderea unor 
as�el de angajați în rândul migranților din Moldova este de 54%, în Israel – 
50%, în Germania – 49%, în Regatul Unit – 48%, în Portugalia – 47%.

În același �mp, o proporție semnifica�vă (38%) dintre respondenți 
indică faptul că munca pe care o înfăptuiesc corespunde calificării lor. Cele mai 
mari rate din acest punct de vedere sunt în Regatul Unit (52%) și în Rusia (44%). 
În alte țări, indicele respec�v este sub media pentru eșan�on: în Israel – 36%, 
în Italia – 33%, în Germania – 31%, în Portugalia – 28%.

Doar 13% dintre migranți declară că munca pe care o fac este peste 
calificarea lor. Cifrele sunt mai mari decât media în Portugalia (22%) și în 
Germania (19%). Sub medie, în Rusia – 12%, în Italia – 12%, în Israel – 11%. În 
Marea Britanie, sondajul nostru nu a înregistrat as�el de cazuri.

25 Цуркан В., Мошняга В. Профессиональная идентификация молдавских трудовых 
мигрантов: проблемы и решения (по результатам социологического исследования шести 
стран). // Мошняга В. (коорд.) Политика и практика регулирования миграции в условиях 
современных вызовов. – Кишинев, МОМ, 2017, с. 52-64.

Tabelul 25. Venitul mediu al migranților moldoveni 
în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

42.6%

23.8%

8.9%

5.0%

2.0%

0%

13.8%

30.9%

29.3%

12.2%

0.8%

1.6%

8.9%

17.8%

40.0%

20.0%

4.4%

0%

3.1%

12.5%

37.5%

21.9%

18.8%

0%

24.7%

23.0%

23.6%

11.6%

3.0%

0.4%

19.4%

22.2%

22.2%

22.2%

2.8%

0%

17.0%

17.0%

36.4%

13.6%

2.3%

0%

Mai puțin de 500 
de euro

17.8% 11.4% 11.1% 13.7%13.6% 8.9% 6.3%

Venitul din țara de des�nație este un criteriu important pentru 
rentabilitatea migrației și o condiție pentru integrarea în societatea care 
primește. Cea mai mare parte a migranților (71%) este poziționată într-un 
diapazon cu un venit mediu de 500–1501 de euro pe lună. Sub 500 de euro pe 
lună primesc 14% din migranții moldoveni. În același �mp, 15% dintre 
intervievați au un venit lunar de peste 1501 de euro. Să menționăm că un as�el 

500–750 de euro

751–1000 de euro

1001–1500 de euro

1501–2000 de euro

Peste 2000 de euro

Fără răspuns
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de venit este asigurat nu numai de un salariu mare, ci și de orele de lucru peste 
program (creșterea orelor de lucru suplimentare, munca în două sau mai 
multe locuri, lucrul cu o zi de odihnă  sau chiar fără zile de odihnă etc.).

După țări, situația este următoarea. În Rusia, majoritatea migranților 
(84%) au un venit lunar de până la 1000 de euro. În același �mp, 18% dintre 
respondenți au un venit de până la 500 de euro; 43% – venituri de la 500 la 750 
de euro; 24% – venituri de la 751 la 1000 de euro. Venituri de la 1001 la 1500 de 
euro pe lună au fost declarate de 9% de intervievați. Doar 7% dintre migranți 
au venituri de peste 1501 de euro. Constatăm că Rusia, din punctul de vedere 
al mărimii venitului lunar, este pe ul�mul loc dintre cele șase țări.

În Italia, cea mai mare parte a migranților (74%) este concentrată în 
următoarele trei categorii de venit – de la 500 la 1500 de euro. În același �mp, 
14% dintre respondenți au venituri de la 500 la 750 de euro; 31% – de la 751 la 
1000 de euro; 29% – de la 1001 la 1500 de euro. 13% dintre respondenți au 
venituri de peste 1500 de euro. În același �mp, 11% dintre respondenți au 
venituri mai mici de 500 de euro.

În Portugalia, cea mai mare parte a respondenților (67%) se află în 
următoarele trei categorii de venit, de la 751 la 2000 de euro. În același �mp, 
câte 22% dintre migranții moldoveni sunt poziționați în fiecare categorie. Un 
venit de peste 2000 de euro îl au doar 3% din migranți.

În același �mp, în categoria de până la 750 de euro, se află 30% dintre 
respondenți. În același �mp, în categoria de până la 500 de euro – 11%, și în 
categoria de 500–750 de euro – 19%.

În Germania, cea mai mare parte a migranților (70%) este concentrată în 
următoarele trei categorii de venit – de la 500 la 1501 de euro. În categoriile de 
500–750 de euro – 17%, 751–1000 de euro – 17%, 1001–1500 de euro – 36%. 
În categoria de venituri de până la 500 de euro, sunt situați14% dintre 
respondenți. În același �mp, în categoria 1501–2000 de euro – 14%, iar în 
categoria peste 2000 de euro – 2%.

În Israel, cea mai mare parte a migranților (78%) este concentrată în 
următoarele trei categorii de venit – de la 751 la 2000 de euro. În același �mp, 
18% dintre migranți au un venit de 751–1000 de euro; 40% – venituri în 
valoare de 1001–1500 euro; 20% – venituri de 1501–2000 de euro. Venitul 
peste 2000 de euro a fost indicat de 4% dintre respondenți. În același �mp, 
venitul de 500 de euro îl au 9% dintre respondenți, și un venit de 500-750 de 
euro – 9%.

Cel mai mare venit lunar dintre țările studiate îl au migranții moldoveni 
din Regatul Unit. Majoritatea respondenților (78%) este concentrată în 
următoarele trei categorii de venit – de la 1001 euro și peste. În același �mp, 
38% au un venit de 1001–1500 de euro; 22% – venituri în valoare de 
1501–2000 de euro, iar 19% – venituri mai mari de 2000 de euro.

În același �mp, venitul de mai puțin de 500 de euro este înregistrat la 6% 
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dintre respondenți, de la 500 la 750 de euro la 3%, venit în valoare de 
751–1000 de euro la 13%.

Acest venit lunar se bazează pe următoarele surse: muncă – 89% pentru 
întregul eșan�on; bursă – 3%; alocație de stat – 2%; sprijin din partea familiei în 
Moldova – 3%.

În țările studiate, sondajul nostru a arătat următoarele: în Rusia, 94% 
dintre migranții moldoveni își formează venitul lunar din contul salariilor; 2% 
dintre respondenți indică asistență și sprijin din partea familiei din Republica 
Moldova, iar 1% indică bursa.

În Italia, 86% dintre migranții moldoveni își primesc venitul lunar din 
salarii; din contul burselor – 4%; alocații din partea  statului – 1%; sprijin din 
partea Moldovei – 6%.

În Portugalia, 95% dintre migranții moldoveni au venituri din salarii. Alte 
surse ale veniturilor lunare nu sunt indicate.

În Germania, 78% dintre respondenți își formează veniturile din contul 
salariilor; din  burse – 10%; din alocațiile de stat – 5%; din sprijinului financiar al 
familiei din Moldova – 6%. Diaspora  moldovenească din Germania prezintă 
cele mai variate surse de venit lunar.

În Israel, 93% dintre respondenți își formează venitul lunar din salarii; 
din burse – 4%; din contul subvențiilor de stat – 2%.

În Marea Britanie, 82% dintre respondenții moldoveni își formează 
bugetul lunar din  salarii. 9% indică alocații de stat, iar 3% dintre respondenți 
sunt sprijiniți de familie.

Tabelul 26. Principalele surse de venit ale migranților moldoveni 
în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

Bursă

Serviciu/salariu 93.7% 85.7%

4.0%

0.8%

94.7%

0%

0%

88.5%

3.4%

1.7%

77.5%

10.1%

4.5%

93.3%

4.4%

2.2%

81.8%

0%

9.1%

Susținere din partea 
familiei

Subvenții din parte 
statului

Fără răspuns

1.0%

0%

1.9%

3.4%

5.6%

4.0%

0%

5.3%

5.6%

2.2%

0%

0%

3.0%

6.1%

3.2%

3.4%

Sondajul efectuat indică că 94% din migranții moldoveni sunt �tulari ai 
unui pașaport moldovenesc valid. După țări tabloul este următorul: în Italia – 
97%, în Marea Britanie – 94%, în Germania și Rusia – câte 93%, în Portugalia – 
90%, în Israel – 87%. Ceilalți respondenți moldoveni nu dețin pașaport 
moldovenesc valid.
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Tabelul 27. Deținerea unui pașaport moldovenesc valabil

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Fără răspuns

 93.2%

6.3%

0.5%

96.8%

3.2%

0%

89.5%

10.5%

0%

88.6%

11.4%

0%

9.3%

6.7%

0%

93.9%

6.1%

0%

93.5%

6.3%

0.2%

În același �mp, mulți cetățeni moldoveni dețin cetățenie (pașapoarte) 
ale altor țări, cetățenia dublă fiind permisă de legislația Republicii Moldova. 
Studiul nostru a arătat că în toate țările există o masă semnifica�vă de oameni 
care posedă cetățenia altor țări. Cel mai înalt indice al persoanelor cu doua 
cetățenii / pașapoarte este  înregistrat în Marea Britanie – 97%. În alte țări 
acest indice este mai mic: în Germania – 72%; în Italia – 66%; în Portugalia – 
50%, în Israel – 38%. Cel mai mic procent al persoanelor cu o a doua cetățenie 
este în Rusia (23%). Acest lucru se datorează faptului că în țările Uniunii 
Europene se poate intra fără viză având un pașaport  biometric al Moldovei și 
se poate  rămâne acolo, legal, până la 90 de zile. În același �mp, pașaportul 
moldovenesc nu acordă dreptul de a munci în UE.

Cetățenii moldoveni rezolvă această problemă prin „redobândirea” 
cetățeniei române sau bulgare. Statul român și cel bulgar acordă cetățenie 
moldovenilor, conform temeiurilor istorice sau etnice. Cetățenii lor, în calitate 
de cetățeni ai UE, au dreptul să lucreze în UE. De acest lucru profită  cetățenii 
moldoveni, care primesc a doua cetățenie a acestor țări. Potrivit datelor 
expertului german, „peste 700.000 de cetățeni moldoveni dețin cetățenie 
română. Majoritatea cetățenilor moldoveni au obținut cetățenia română / 
pașaportul în scopuri economice, pentru a putea intra fără viză și pentru a 
beneficia de angajarea liberă în câmpul muncii în țările Uniunii Europene. 
Există, bineînțeles, oameni care au primit un pașaport românesc (cetățenie) 
din mo�ve ideologice, pentru a-și accentua și consolida iden�tatea” (3.05).

Datele din tabel arată clar că migranții moldoveni au adesea un 
pașaport al unei alte țări pentru a profita de anumite avantaje în țara de 
des�nație, pentru a-și rezolva problemele de ședere și cele de muncă.

Tabelul 28. Deținerea cetățeniei (pașaportului) 
unui alt stat

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

 22.7%

77.3%

65.9%

34.1%

50.0%

50.0%

37.8%

62.2%

71.9%

28.1%

97.0%

3.0%

48.7%

51.3%

6. PROFILUL SOCIODEMOGRAFIC AL MIGRANTULUI MOLDOVEAN DIN ȚĂRILE STUDIATE



74

Tabelul 29. Deținerea cetățeniei (pașaportului) 
țării de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Fără răspuns

 22.5%

77.0%

0.5%

15.4%

84.6%

0%

36.8%

63.2%

0%

17.8%

82.2%

0%

10.1%

89.9%

0%

21.2%

78.8%

0%

19.4%

80.5%

0.2%

Datele de mai sus despre cetățenii moldoveni care dețin al doilea 
pașaport  nu  sunt  raportate  la  țara  de  ședere.  Ches�unea  deținerii 
pașaportului / cetățeniei țării de ședere a fost examinată aparte față de cea a 
celei de a doua cetățenii. Respondenților li s-a explicat că aceste probleme au 
fost separate, ținând de lucruri diferite. Le-am cerut să separe aceste noțiuni în 
răspunsurile lor.

Sondajul  efectuat  a  arătat  că  20%  din  respondenții  moldoveni 
intervievați dețin pașaportul țării de ședere. Acest fenomen este foarte 
răspândit în Portugalia – 37%. În Rusia el este de – 23%, în Marea Britanie – 
21%, în Israel – 18%, în Italia – 15%, în Germania – 10%. Aceste cifre ne dau 
temeiul să presupunem că în rândurile migranților moldoveni există persoane 
cu tripla cetățenie.

Studiul nostru a arătat că mulți migranți moldoveni ar dori să aibă 
cetățenia țării gazdă. Dintre cei care nu dețin cetățenia  țării de  des�nație / 
ședere (81% din eșan�onul migranților moldoveni), ar dori să o aibă aproape 
2/3 – 64%. Tabloul după țări este următor: în Rusia – 67%; în Italia – 63%; în 
Portugalia – 85%; în Germania – 58%; în Israel – 50%; în Marea Britanie – 63%.

Tabelul 30. Dorința de a obține cetățenia / 
de a deveni cetățean al țării de des�nație 

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Fără răspuns

 66.5%

32.9%

0.6%

63.1%

34.2%

2.7%

84.6%

15.4%

0%

50.0%

47.5%

2.5%

58.0%

40.7%

1.3%

63.0%

29.6%

0.4%

63.5%

34.7%

1.8%

Dobândirea cetățeniei țării gazdă asigură lărgirea posibilităților pe care 
le are o persoană în diferite sfere ale vieții. În plus, deținerea cetățeniei țării 
gazdă creează condiții mai favorabile pentru integrarea migranților în 
societate.
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Integrarea în țara de primire depinde în mare măsură de cunoș�nțele 
obținute.

Studiul nostru a arătat că în țara gazdă pentru migranți, din bagajul 
acumulat în Moldova (cunoș�nțe, ap�tudini, experiență), au fost de u�litate 
studiile (liceale și universitare) și, în mod special, învățarea și cunoașterea 
limbilor străine.

Tabelul 31. Experiență / abilități / cunoș�nțe obținute în Moldova 
u�le migranților în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

Nimic

Studii, inclusiv cunoașterea 
limbilor străine 

Cunoș�nțele profesionale, 
ap�tudinile, experiența

Experiența de muncă, de viață, 
comunicarea

67

75

38

13

33

30

4

5

12

14

19

15

5

6

17

4

6

7

188

144

129

68

Acest lucru este indicat de 34,9% dintre migranții ches�onați. 
Respondenții menționează, de asemenea, învățământul profesional – 
cunoș�nțe profesionale, abilități, ap�tudini, experiența de lucru pe care le-au 
obținut în Moldova (24,0%). În plus, migranții moldoveni amintesc și educația 
de acasă (cunoș�nțe, experiența de viață, de muncă și comunicare, pe care și 
le-au format în familie, de la părinți), despre care vorbesc 26,8% dintre 
respondenți. De remarcat că 12,6% dintre respondenți au declarat că nu au 
beneficiat în țara de des�nație de cunoș�nțele, ap�tudinile și experiența 
dobândită în Moldova.

Integrarea în țara gazdă este facilitată foarte mult de prezența rudelor. 
Prezența rudelor care locuiesc împreună cu migranții le face mai dificilă 
plecarea / întoarcerea în țara de origine, în cazul nostru, în Republica 
Moldova. Existența unor rude în țara gazdă este declarată de 58% din cei 
intervievați din eșan�onul general. Cea mai mare rată este în Marea Britanie 
(70%); în Italia – 64%, în Portugalia – 61%; în Rusia – 59%; în Israel – 51%; în 
Germania – 43%.

Tabelul 32. Prezența rudelor în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

Da  58.9% 64.3% 60.5% 51.1%42.7% 69.7% 57.6%
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Tabelul 33. Cine anume dintre rude se află în țara de des�nație

TotalRU IT PT UKDE IL

Soț

Soție

Copii

Părinți

Frați/Surori

Bunici/Bunice

Nepoți

Veri /Vere

Unchi/ Mătuși

Nepoți

 7.4%

11.0%

17.4%

19.3%

51.4%

2.8%

4.6%

19.7%

11.3%

31.0%

26.8%

63.4%

0%

5.6%

21.7%

13.0%

30.4%

21.7%

43.5%

0%

4.3%

12.5%

5.0%

17.5%

25.0%

55.0%

2.5%

2.5%

22.7%

31.8%

50.0%

9.1%

40.9%

0%

4.5%

50

34

72

59

158

4

13

18.3%

1.8%

39.4%

31.0%

1.4%

33.8% 34.8%

8.7%

0%

10.0%

10.0%

30.0%

10.0%

80.0%

0%

5.0%

30.0%

15.0%

0%

42.5%

30.0%

10.0%

27.3%

0%

9.1%

104

59

9

Sondajul nostru a arătat că în țara de des�nație mulți migranți au rude 
care fac parte atât din familia propriu-zisă („nucleară”), cât și din familia 
ex�nsă.

23% dintre migrantele moldovence din Marea Britanie au soț în țara de 
des�nație.  Un indice apropiat este obținut de migranții din Portugalia (22%), 
Italia (20%). O cifra semnifica�v mai scăzută este înregistrată în Germania 
(13%), în Israel (10%), în Rusia (7%).

În Marea Britanie este înregistrat cel mai mare indice (32%) al 
migranților care au o soție în țara de des�nație. Deși Portugalia, ca și supra, se 
află pe locul al doilea, procentul migranților care au o soție aici este mult mai 
mic (13%). Aproape același rezultat îl au migranții moldoveni din Italia (11%), 
Rusia (11%), Israel (10%). Rata este de două ori mai mică în Germania (5%).

 Copiii: cel mai mare indice (de 50%) este în Marea Britanie, în Italia – 
31%, în Portugalia – 30%, în Israel – 30%. Cote mai mici au fost remarcate în 
Germania (18%) și în Rusia (17%).

Datele privind familia nucleară indică faptul că, potrivit sondajului 
efectuat, în Regatul Unit, s-a remarcat cea mai mare proporție a migranților 
care se află în țara de ședere cu familia și copiii. Al doilea și al treilea procentaj 
în această privință îl înregistrează Italia și Portugalia.

Părinții: cel mai înalt indice al părinților care sunt cu copiii lor în țara de 
ședere îl are Italia, ceea ce este indicat de 27% dintre migranți. În Germania 
această cifră este de 25%, în Portugalia – 22%, în Rusia – 19%, în Israel – 10%, în 
Regatul Unit – 9%.

În mod obișnuit, rudele din țara de des�nație sunt frații și surorile 
migranților. În Israel, acest lucru este declarat de 80% dintre respondenți, în 

6. PROFILUL SOCIODEMOGRAFIC AL MIGRANTULUI MOLDOVEAN DIN ȚĂRILE STUDIATE



77

Italia – 63%, în Germania – 55%; în Rusia – 51%, în Portugalia – 44%, în Regatul 
Unit – 41%.

Cea de-a doua după mărime categorie de rude din țara de 
des�nație/ședere sunt verii / verii de rangul doi al migranților moldoveni. În 
Germania, acest lucru este indicat de 43% dintre respondenți; în Rusia – 39%; 
în Portugalia – 35%; în Italia – 34%; în Israel – 30%; în Marea Britanie – 27%.

La migranții din țările de des�nație sunt prezenți masiv membrii familiei 
mari din generația mai veche – unchii și mătușile. Cea mai mare cotă este în 
Italia 31%, Germania – 30%, Rusia – 18%, Israel – 15%.  Situația este mult mai 
puțin caracteris�că pentru Portugalia – 9% și nu este deloc iden�ficată în 
Marea Britanie – 0%.

În același �mp, categorii de migranți ca „bunic / bunică”, „nepoți” ai 
migranților nu sunt reprezentați semnifica�v. „Bunicul / bunica migranților 
moldoveni“ sunt iden�ficați la nivel de 3% în Rusia și Germania. „Nepoții 
migranților” nu sunt încă în număr semnifica�v, dar deja se atestă. Ponderea 
lor în, prac�c, toate țările este de la 4% la 6%. Excepție face Germania, în care 
cota lor este mai mică și reprezintă 3%. În Germania și Marea Britanie, „nepoții 
(copiii fraților) migranților moldoveni” reprezintă 9–10%. În Rusia și Italia, 
numărul lor este încă nesemnifica�v (1–2%). În Israel și Portugalia, aceș�a nu 
sunt prezenți – 0%.

Rezumând rezultatele studiului la acest parametru, trebuie de remarcat 
faptul că migrația are un caracter familial și este însoțită de cons�tuirea în 
masă a diasporei moldoveneș�, dar și de formarea unei diaspore în care sunt 
puternice legăturile de rudenie. 
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7. INTEGRAREA ÎN SOCIETATEA-GAZDĂ

Crearea  comunităților  de  moldoveni  din  străinătate,  cons�tuirea 
diasporei presupune soluționarea problemei integrării migranților, care, în 
țările de des�nație, reprezintă o succesiune pluridimensională de etape și 
acțiuni ce se desfășoară la mai multe niveluri și vizează numeroase aspecte. 
Integrarea este un proces individual de formare a unei iden�tăți comunitare 
pentru fiecare individ în parte, în cazul nostru pentru migrantul moldovean, în 
contextul experienței sale de comunitate, copar�cipare cu țara de des�nație / 
ședere cu locuitorii și poporul țării respec�ve. Ea implică un impact realizat 
asupra persoanei de către țara gazdă, de structurile ei statale, de poli�ca de  
integrare a migranților pe care o promovează aceasta. Migrantul este 
influențat și de societatea civilă, ins�tuțiile ei, pe de o parte, iar pe de alta de 
a�tudinea populației, a cetățenilor țării de des�nație față de procesele de 
adaptare și integrare a migranților. Amprenta lăsată poate fi conș�en�zată, 
directă – prin intermediul poli�cilor de colaborare, reîntoarcere și reintegrare 
în patrie, precum și indirectă, chiar neconș�en�zată uneori, cu implicații atât 
pozi�ve, cât și nega�ve. În același �mp, nu putem neglija nici rolul contextului, 
care, la rândul său, atrage nu doar consecințe benefice, ci și nefavorabile: 
poate duce la grăbirea procesului de integrare sau îl poate înce�ni și chiar 
bloca.

Migrantul moldovean și a�tudinea acestuia față de integrarea în 
societatea gazdă

Succesul integrării în societatea gazdă este determinat de proximitatea 
culturii moldoveneș� de cultura țărilor de ședere a migranților. Sub acest 
aspect există, pe de o parte, o vecinătate culturală efec�vă, determinată de 
valorile comune ale civilizației europene și creș�ne, precum și de apropierea 
limbilor datorată aceleiași origini lingvis�ce. Pe de altă parte, recunoscând 
unele trăsături comune ce favorizează o mai bună înțelegere a noii țări, a 
poporului și a culturii ei, oamenii remarcă și anumite discrepanțe, dar care nu 
generează conflicte, și ne referim aici nu doar la faptul că există confesiuni 
creș�ne diferite (ortodoxă, catolică sau protestantă). Mai mult, ei 
menționează ajutorul din partea Bisericii Catolice care își oferă localurile 
pentru desfășurarea serviciului divin și a ritualului religios ortodox.  

În acest sens, un loc aparte îl ocupă Israelul, a cărui cultură și religie este 
diferită de cultura și civilizația creș�nă europeană. În cadrul focus-grupurilor 
din Israel am avut de numeroase ori ocazia să auzim afirmații ale oamenilor că 
în Israel sărbătorile sunt altele și nu coincid cu sărbătorile noastre creș�ne. 

Respondenții menționează că cultura țării gazdă (Italia, Germania, 
Marea Britanie) și cea a Moldovei sunt dis�ncte, iar deosebirea pe care o văd 
ține de nivelul mai avansat al culturii țării gazdă. În opinia lor, discrepanța ține 
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de o devansare civilizațională, industrială, culturală și socială, care temporal ar 
putea fi încadrată, arată ei, într-un interval de minimum 20 de ani. „Probleme 
de integrare. La început am avut dificultăți. Aveam o problemă să înțeleg 
cultura italiană, pentru că moldovenii de astăzi sunt ca italienii de acum 20 de 
ani. În sensul că mentalitatea noastră a rămas în urmă cu 20 de ani” (2.16). 
Ideea o repetă și experții din Italia, Marea Britanie, Germania, atunci când 
vorbesc despre faptul că educația universitară moldovenească în domeniul 
ș�ințelor exacte este depășită, aplicabilitatea cunoș�nțelor dobândite la 
nivelul studiilor superioare este scăzută, în învățământul preuniversitar din 
Moldova se insistă pe reproducere și memorizare. 

Multor migranți moldoveni li se pare mai simplă și mai ușoară 
integrarea în Rusia, fapt datorat nu doar trecutului istoric comun, ci și 
asemănării/comunității condițiilor economice, culturale și social-psihologice. 
Dintr-o as�el de perspec�vă sunt reprezenta�ve părerile migranților de 
muncă care s-au aflat în Rusia, dar și în statele Uniunii Europene, Italia, Polonia 
etc. (1.08).

Părerile par�cipanților la focus-grupuri sunt similare. Ei constată 
deosebiri, de regulă, de ordin co�dian, și, în primul rând, la nivelul bucătăriei 
moldoveneș� și italiene. Italienii nu mănâncă mâncăruri grase, preferă 
brânzeturile, verdețurile, pastele etc. „Eu fac răcituri. Ei vin, văd și se miră, 
întorc farfuria cu fundul în sus și întreabă de ce mâncarea, conținutul, nu cade 
jos… De câte ori am gă�t bucatele noastre moldoveneș� – sarmale, plăcinte – 
nu prea s-au dat în vânt după ele. Îmi spuneau că nu pot mânca așa ceva. Lor le 
plac macaroanele. Și mie deja îmi place mai mult bucătăria lor. La început nu 
puteam consuma uleiul lor de măsline, macaroanele și orezul lor nefierte 
îndeajuns. În �mp ce mâncam, mă dureau mușchii feței. Iar astăzi nu pot trăi 
fără uleiul, orezul și pastele lor. Stomacul va fi sănătos numai atunci când 
lucrează digerând mâncarea. Ei sunt foarte atenți la ce oră trebuie să 
mănânce, la can�tatea de mâncare consumată. Și mănâncă foarte multă 
salată” (2.16).

În mare parte, procesul de integrare depinde de migrantul însuși. 
Oamenii sunt diferiți prin natura lor, prin caracterele lor. Unii sunt mai puțin 

26
sociabili, mai închiși față de comunicare și contactele interculturale . Firește 
că persoanele mai �mide și mai rezervate, cele care au probleme de 
comunicare traversează mai dificil etapele integrării într-o nouă societate. 

Totuși procesul de integrare nu depinde doar de cons�tuția social-
psihologică a individului, de capacitatea lui de comunicare, de adaptare și 
integrare în societatea gazdă, dar și de reperele de care se conduce individul în 
ches�unea integrării. Respondenții menționează că procesul în cauză depinde 

26 Мошняга В., Бурдельный Е., Васильева Л., Малиновская Е. Проблемы реинтеграции и 
возвращения трудовых мигрантов из ЕС в страны пограничья. – Вильнюс: Издательство 
ЕГУ, 2012.
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într-o măsură semnifica�vă de finalitățile pe care și le-au formulat migranții. 
După cum a menționat unul dintre respondenți, integrarea i-a reușit ușor 
pentru că „el nu este un patriot al Moldovei” (2.16). 

Desigur, în condițiile migrației de sezon, circulatorii, orientarea spre 
integrare nu este una dominantă. Dificultățile, problemele legate de venire, 
ședere și munca migrantului în țara de des�nație i-au determinat orientarea 
spre conservarea situației existente, a statutului din țara de des�nație, 
concomitent cu intenția dominantă de a se afla provizoriu în țara aleasă: „să 
câș�g niște bani și să mă întorc acasă”. Această contradicție între orientarea 
strategică și cea tac�că migrantul a soluționat-o (și o soluționează) prin 
creșterea duratei de aflare în țara de des�nație. Oamenii ajung acolo în ideea 
de a-și rezolva problemele materiale, de a lucra un an sau doi, de a câș�ga ceva 
și de a se întoarce acasă. 

Un factor important în realizarea integrării migranților îl are și vârsta. 
Tinerii, spre deosebire de persoanele de vârstă mai înaintată, se integrează 
mai ușor în noua societate. „Integrarea/naturalizarea este condiționată de 
acțiunea mai multor factori. În primul rând, de vârstă. Cu cât omul e mai tânăr, 
cu atât procesul de integrare a acestuia e mai simplu. Și invers, când persoana 
a venit deja matură, dacă e să vorbim despre părinții noștri, pentru ea 
integrarea este un proces mai complicat. Ei au niște obișnuințe, un model de 
comportament, un mediu în care trăiesc etc. Pe un tânăr îl auzi rareori spunând 
că nu-i place aici și că vrea acasă. Oamenii de vârstă înaintată sunt, de obicei, 
nemulțumiți, lor nu le place, nu se pot adapta. Și ei pot să se afle aici împreună 
cu familia. Dar vor acasă, pentru că nu acceptă acest mod de viață” (2.16). 

Experții din Italia menționează că migranții moldoveni sunt axați pe 
integrare și întreprind pași efec�vi pe această cale. „Migranții noștri 
moldoveni sunt bine integrați aici. Limba e foarte apropiată, nu ne deosebim 
prin cultură, mod de viață etc., nu avem probleme în procesul de integrare, nici 
din partea moldovenilor, nici din partea autorităților italiene. Cred că 
problema esențială e cea a recunoașterii actelor. Dacă acum câțiva ani 
dificultatea de bază era legalizarea, căci majoritatea migranților intraseră în 
țară ilegal și încercau să obțină un contract de muncă, așteptau legalizarea, 
astăzi aceasta a trecut pe planul al doilea» (2.01). Asupra unor idei similare 
atenționează și experții din Portugalia.

Prac�ca a demonstrat că moldovenii, în comparație cu ucrainenii, rușii, 
însușesc mai ușor limba țării gazdă, în special limbile din grupul romanic (Italia, 
Portugalia, Spania, Franța, alte țări). La acest fapt contribuie și bilingvismul 
determinat istoric al populației moldoveneș� care posedă limba română și 
limba rusă, apartenența cetățenilor moldoveni la grupul lingvis�c romanic / 
slav / turc etc., învățarea limbilor străine în cadrul sistemului de învățământ 
școlar (liceal), mo�varea cetățenilor moldoveni de a vorbi limba țării gazdă. Nu 
e neglijabil nici nivelul înalt de studii al migranților de muncă moldoveni. 
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Cetățenii moldoveni, fără a urma niște cursuri speciale de limbă, prac�c în trei 
27

luni încep să vorbească limbile din grupul romanic . 
Totuși acest fapt nu presupune și cunoașterea limbii literare și nici 

posedarea variantei oficiale a limbii, ceea ce influențează a�tudinea 
localnicilor, care nu văd în migrant pe „cineva de-al lor”, iden�ficând imediat 
un migrant, un om care nu le este egal. 

Vom menționa că în țările cu limbi din alte grupuri decât cel romanic 
problema limbii este deseori o barieră serioasă în procesul de integrare. E 
vorba de Germania, Marea Britanie și, mai ales, de Israel. Dacă anterior 
proximitatea și cunoașterea limbii dominau la alegerea țării de des�nație, 

28astăzi exemplul Germaniei și Marii Britanii  confirmă că factorul principal 
rămâne nivelul salariilor / bunăstării materiale și creșterea profesională. Prin 
urmare, nu este deloc surprinzător că spre Germania și Marea Britanie se 
îndreaptă astăzi specialiș�i înalt calificați din medicină, sectorul bancar, 
programatorii și profesioniș�i din sectorul tehnologiilor informaționale, 
studenții, persoanele care vor să încerce să se realizeze într-o afacere.

O situație oarecum diferită și mai complicată se înregistrează în procesul 
de integrare a cetățenilor moldoveni în Israel. Ebraica este o limbă destul de 
complicată pentru migranții moldoveni, cu atât mai mult pentru locuitorii din 
sectorul rural, pentru oamenii de vârste mai înaintate și care nu au un nivel 
înalt de educație sau de pregă�re lingvis�că. Însă, după cum menționează 
experții, soluția s-a găsit în angajarea acestora la cetățenii vorbitori de rusă ai 
Israelului, originari și emigranți din fosta Uniune Sovie�că. „Moldovenii se 
integrează mai ușor decât ceilalți. De regulă, ei lucrează într-un mediu rusofon. 
Cu alte cuvinte, bariera lingvis�că a dispărut deja. În ce măsură vor însuși ei 
ebraica? Ebraica e o limbă foarte complicată. O ș�u din proprie experiență. 
Unii dintre ei deja vorbesc în ebraică. Dar seara, când se întâlnesc, vorbesc 
moldovenește, făcând schimb de noutăți. La aceste întâlniri comunic și eu cu 
ei… Dar nu toți sunt lucrători sociali într-un mediu vorbitor de rusă. De aceea 
pentru ei e necesar să demonstreze o cunoaștere a limbii. Dacă nu cunosc 
ebraică, Israelul le oferă o a doua șansă – engleza. Engleza e recunoscută ca 
limbă de stat, alături de limba arabă.... După criteriul lingvis�c, migranții din 
Moldova sunt în avantaj față de chinezi, thailandezi, e�opieni și cetățenii altor 
țări asia�ce în care nivelul de cunoaștere a limbii ruse e mai scăzut. Sub acest 
aspect, moldovenii sunt într-o poziție avantajată” (5.02). 

27 Marques J.C., Gois P. Imigranții din Europa de Est în Portugalia: asemănări și deosebiri între 
ucraineni, ruși și moldoveni. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză poli�că). nr.4 (XLIII), 2008. – 
Chișinău: CEP USM, 2008, р. 81-103. 
28 Suntem de părere că atrac�vitatea Marii Britanii pentru �nerii moldoveni se explică și prin 
studierea în masă a limbii engleze, culturii și istoriei engleze în sistemul de învățământ școlar din 
Republica Moldova; de promovarea limbii engleze pe diverse filiere în țările Europei de Est. 
Situația cu studierea limbii germane în Republica Moldova e mai puțin avantajoasă, aceasta fiind 
studiată în mai puține ins�tuții de învățământ preuniversitar.

7. INTEGRAREA ÎN SOCIETATEA-GAZDĂ



82

În același �mp, migranții moldoveni din Israel menționează că procesul 
de adaptare și integrare este anevoios atât din cauza climei dificile, cât și a 
problemelor de ordin lingvis�c. Și impedimentul nu este doar ebraica, ci și 
limba arabă, în care comunică o parte semnifica�vă a populației, mulți 
muncitori din construcții. „Procesul de integrare a fost mai complicat, pentru 
că, în primul rând, clima e diferită de cea din Republica Moldova. A doua 
problemă e cea a limbii. Majoritatea nu o cunosc și de aceea le este foarte greu 
să se integreze. Băieții ajung aici pentru că ș�u româna sau rusa (pentru 
selecție e necesară cunoașterea uneia dintre aceste limbi). Pe șan�er, dacă nu 
ș�i ebraica, e greu. Oamenii care însușesc limba se integrează mai ușor.

Când ai noștri ajung pe șan�er, trebuie să muncească împreună cu 
arabii. Iar arabii se adresează în limba arabă, de aceea între muncitori apar 
neînțelegeri, situații de conflict. Cei care cunosc araba pot să le explice lucrurile 
și să detensioneze situația. Mai târziu ne-am întâlnit cu evreii moldoveni. 
Trebuie să recunosc că ne-au ajutat foarte mult. De exemplu, mie îmi era foarte 
greu la început. Nu ș�am cum să distribui corect banii israelieni ca să îmi 
ajungă pentru produse alimentare. Evreul moldovean pe care îl cunoșteam m-
a ajutat foarte mult. Avea pe atunci un magazin de produse alimentare. De 
regulă, evreii îi ajută pe moldoveni” (5.08). Un alt expert subliniază că un rol 
important în procesul de integrare a migranților moldoveni îl au comunitățile 
de moldoveni de peste hotare, rudele, prietenii, persoanele din aceeași 
localitate, compatrioții. „Cred că principalul ajutor e comunicarea între 
pământeni, susținerea morală și spirituală” (5.03). Migranții au menționat de 
nenumărate ori ajutorul complex pe care l-au primit atât din partea 
reprezentanților comunităților de moldoveni, cât și de la cetățenii țării gazdă.

De subliniat importanța deținerii cetățeniei unui stat UE  pentru 
facilitarea procesului de integrare datorită obținerii unui statut juridic specific 
și apropierii de un anumit statut civil și socio-cultural. Aceasta presupune nu 
doar pregă�rea unor acte, dar și însușirea limbii, istoriei, normelor de 
comportament social și poli�c, apartenența de anumite valori. Iar pentru 
mulți cetățeni moldoveni cetățenia UE a fost nu doar instrumentul de intrare 
legală în țara de des�nație, dar și o oportunitate de angajare legală în câmpul 
muncii. În primul rând, este vorba de cetățenia română, pe care, conform 
evaluării experților, o dețin peste 700 de mii de cetățeni moldoveni (3.05). 

În același �mp, majoritatea persoanelor au pledat pentru „redobândirea” 
cetățeniei române, așa cum subliniază un expert, din rațiuni economice, iar o 
parte semnifica�vă dintre cetățenii moldoveni au făcut-o din considerente 
ideologice, demonstrându-și / consolidându-și iden�tatea românească și 
apartenența la statul român. Vom menționa, în același �mp, că printre cetățenii 
moldoveni (în special, printre etnicii ruși, bulgari, rromi, ucraineni) există 
numeroși deținători ai cetățeniei bulgare, ai cetățeniei statelor bal�ce (în primul 
rând, a Lituaniei). În ul�mii ani a început un proces în masă de obținere de către 
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cetățenii moldoveni a cetățeniei Portugaliei, Italiei, Marii Britanii. Achiziționarea 
cetățeniei ruse a început cu mult mai devreme, fiind determinată de 
par�cularitățile de devenire a statelor independente Moldova și Rusia în spațiul 
postsovie�c. 

Posedarea cetățeniei altor state reprezintă și o resursă suplimentară 
pentru integrarea ulterioară în țara de ședere și nu numai, pentru că în �mpul 
migrației cetățenii moldoveni, care sunt și cetățeni ai Portugaliei, Italiei, ajung 
în Belgia, Luxemburg, Germania, Marea Britanie, Canada și alte țări.

În plus, experiența atestă o varietate a formelor de dobândire a 
cetățeniei: prin naștere, naturalizare, căsătorie etc. „Avem diverse categorii de 
cetățeni moldoveni care dobândesc cetățenia italiană în moduri diferite. O 
parte considerabilă dintre cetățenii noștri (în primul rând femeile) se 
căsătoresc cu cetățeni italieni și li se acordă cetățenia în baza căsătoriei. 
Sta�s�cile oficiale spun că 70% dintre căsătoriile mixte sunt încheiate între o 
cetățeană a Moldovei și un cetățean italian. Restul căsătoriilor sunt căsătorii 
mixte între un cetățean de-al nostru (o cetățeană) și un cetățean străin (o 
cetățeană) care se află pe teritoriul Italiei. Iar circa 1% din căsătoriile mixte are 
loc între un cetățean moldovean și o cetățeană italiană. Conform legislației 
italiene, poți depune o cerere de solicitare a cetățeniei după doi ani de căsnicie. 
Procedura de obținere a cetățeniei durează un an sau doi (în funcție de 
pretură). Avem înregistrate la noi peste 10 mii de căsătorii mixte. Cu alte 
cuvinte, putem conchide că 7–8 mii de cetățeni moldoveni au obținut cetățenia 
italiană în baza căsătoriei. Majoritatea acestora depun actele pentru 
obținerea cetățeniei.

O altă categorie sunt cei care au obținut cetățenia prin naturalizare. 
Într-adevăr, în privința naturalizării, legislația Italiei (de exemplu, în 
comparație cu Portugalia) e mai strictă. Mai înainte erau necesari 8 ani de 
ședere și muncă legală în Italia. Acum, dacă nu mă înșel, cifrele au fost 
revizuite... După ce ai depus actele, trebuie să mai aștepți vreo doi ani. În total 
îți ia 8–10 ani. Cu alte cuvinte, foarte mulți dintre cetățenii noștri care au venit 
în țară în anii 1990–2000 acum depun actele pentru acordarea cetățeniei 
italiene. Ei s-au legalizat, au obținut drept de ședere, permis de ședere pe 
termen lung și acum se află deja la etapa depunerii actelor pentru cetățenie… 
anul trecut, conform datelor oficiale italiene, cetățenia italiană a fost acordată 
la peste 1 300 de cetățeni moldoveni. Dacă adunăm toate aceste cifre, obținem 
circa 15–17 mii de cetățeni moldoveni care au primit cetățenia italiană” (2.01).

Din păcate, o asemenea integrare poate fi însoțită (și există cazuri de 
acest fel) și de negarea completă a iden�tății moldoveneș� precedente, 
manifestată prin renunțarea la cetățenia moldovenească, aruncarea publică / 
demonstra�vă (în formă de protest) a pașaportului moldovenesc, lipsa de 
respect față de limba părinților și a strămoșilor, lipsa dorinței de a o cunoaște, 
de a o învăța și de a folosi în comunicare etc. „Totuși trebuie să avem măcar un 
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pic de respect, de demnitate. Da, înțeleg foarte bine că suntem o țară săracă, 
că suntem strâmtorați din toate părțile. Dar nici chiar să te exprimi așa. Da, 
există mulți oameni care, după ce au obținut cetățenie, își aruncă demonstra�v 
pașaportul moldovenesc. Sunt și as�el de oameni. Din păcate. Și să ș�ți că 
acesta e un fel de filtru între ceea ce se întâmplă în țară, în Moldova și 
comunitatea de moldoveni de aici” (2.02).

Renunțarea la iden�tatea moldovenească, spre regret, nu este rară. Or, 
într-o asemenea a�tudine de protest față de vechea iden�tate, în tendința de 
a deveni cât mai curând cetățean al noii patrii, „unul de-ai noștri” printre 
italieni, germani, portughezi, ruși etc. se manifestă complexitatea percepției 
despre sine a migrantului, care, se pare, că deși posedă o iden�tate dublă, 
triplă etc., oricât de ciudat ar fi, nu devine mai bogat, chiar dacă achiziționează 
câte ceva din fiecare dintre aceste iden�tăți. De regulă, consecințele sunt 
diametral opuse, pentru că, în loc să se producă îmbogățirea iden�tăților, are 
loc marginalizarea lor, iar drept rezultat însușirea superficială a uneia și 
retrogradarea celeilalte.  „Noi, migranții, nu avem o singură patrie. Noi suntem 
sfâșiați în două. Atunci când revenim în patrie, suntem discriminați. Iar aici 
suntem uneori și scuipați, și discriminați. Suntem iubiți și aici, și acolo. Nu avem 
o patrie despre care să ș�m că asta e patria noastră, a mea. Femeile noastre 
spun: “Mă rup de aici și plec acasă. Iar când ajung, ard de nerăbdare să mă 
întorc înapoi în Italia”. Și există femei care au un soț acolo, au copii. Iar acest 
lucru e extrem de dureros și  trist” (2.07).

Una dintre problemele de bază ale integrării este cea a actelor, a 
recunoașterii acestora, a angajării la muncă conform calificării și diplomei 
deținute. Se menționează că procesul de integrare îl simplifică deținerea 
cetățeniei române (pașaportul românesc), a actelor româneș� de studii etc., 
ceea ce servește drept imbold pentru obținerea cetățeniei române, bulgare și 
a altor state ale Uniunii Europene. 

Migranții afirmă că legislația din țările de des�nație le oferă mecanisme 
de recunoaștere a actelor din țările de origine, în cazul nostru, din Republica 
Moldova. De fapt, as�el de mecanisme sunt similare celor folosite de 
Republica Moldova în procesul de integrare a cetățenilor străini, de 
recunoaștere a diplomelor de studii, calificării și profesiei. „Candidatului i se 
propun două variante: 1. Să-și con�nue studiile ca să obțină creditele necesare 
corespunzătoare diplomelor Regatului Unit; 2. O recunoaștere parțială a 
diplomei la un anumit nivel. Procedura aplicată diplomelor străine e 
asemănătoare celei folosite de Ministerul Educației al Republicii Moldova. Dar 
esențial este că nu avem un acord bilateral despre recunoașterea calificărilor, 
pentru că avem sisteme de învățământ diferite. Presupun că lucrurile sunt ceva 
mai complicate decât par și multe depind de autoritățile Republicii Moldova. 
Cea mai dificilă va fi recunoașterea diplomelor din domeniul medicinii și al 
dreptului, căci în aceste sfere sistemele de învățământ sunt foarte diferite” 
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(6.01). Experții și respondenții citează numeroase exemple în care problema 
recunoașterii diplomelor moldoveneș� în domeniul medicinii este 
soluționată. Medicii noștri care doresc să muncească (și vor munci) în Italia 
conform specialității pe care o au trebuie să-și con�nue studiile în 
universitățile italiene, să urmeze doi ani de medicină și să obțină o diplomă 
italiană.

A�tudinea autorităților, structurilor de stat din țările gazdă față de 
migranți

Respondenții menționează că integrarea depinde și de poli�ca 
implementată de țara gazdă; de gradul în care poli�ca este orientată spre 
integrarea migranților. Deși este o trăsătură specifică pentru toate țările UE, în 
unele țări indicele de integrare al migranților este mai înalt, iar în altele mai 
scăzut. 

Experții observă că legislația țărilor UE este de incluziune, deci ea 
permite o armonizare eficientă a cetățenilor străini cu societatea gazdă, însă 
oamenii trebuie să-și cunoască drepturile, să ș�e să le u�lizeze, ceea ce în 
prac�că nu întotdeauna se întâmplă. Una dintre problemele-cheie ale 
integrării este cea a informării. De multe ori migranții nu-și cunosc nici 
drepturile, nici obligațiile din țara de ședere. Or, ei trebuie să fie informați, să 
aibă acces la informații despre toate aspectele necesare pentru viața și munca 
în țara de des�nație. Informația le permite să-și asigure drepturile, să obțină 
ceea ce le oferă țara gazdă. 

Experții și respondenții arată că poli�ca de migrație a țărilor din UE și 
chiar și a Rusiei s-a schimbat spre bine în ul�mii ani. Migranții care au venit în 
țările de des�nație la începutul anilor 2000 se confruntau cu mult mai mari 
dificultăți în procesul de integrare în comparație cu cei de astăzi. Respondenții 
menționează că pentru o armonizare eficientă și ușoară sunt importanți mai 
mulți factori. „Cred că contează și anul venirii în Italia. Anii 1999–2005 au fost o 
perioadă dureroasă de emigrare pentru moldoveni. Atunci au fost cele mai 
mari dificultăți, pentru ca mai apoi, și datorită cetățeniei române, și acțiunilor 
autorităților italiene, situația s-a schimbat. Statul italian era foarte recep�v la 
problemele migranților. Și încă ceva. Societatea italiană este totuși una destul 
de deschisă. Acest lucru se vede mai bine la nivel individual, căci întâlneș� 
oameni, vezi a�tudinea lor… De ce Italia? Majoritatea statelor europene în 
acea perioadă nu ofereau documente nimănui. Și de aceea majoritatea au 
venit în Italia” (2.16). 

Desigur, fenomenul nu este caracteris�c doar pentru Italia, care 
promovează o poli�că tolerantă de integrare a migranților bazată pe 
respectarea drepturilor omului indiferent de rasă, gen, apartenența sexuală, 
poli�că sau religioasă. Ea încearcă să creeze șanse egale pe piața muncii pentru 
un cetățean al Italiei și un migrant, recunoscând în acest scop atât calificările, 
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cât și diplomele obținute în țara de origine. „Calificările profesionale ale 
migranților sunt recunoscute. Actele care confirmă calificarea lui personală 
trebuie traduse în limba italiană și legalizate în Italia. Legalizarea se 
efectuează în baza convenției privind recunoașterea calificărilor. Și oamenii 
pot munci în baza actelor obținute. 

Recunoașterea diplomelor universitare e ceva mai complicată, însă se 
efectuează și ea. E mai complicată în sensul că nu există un acord bilateral în 
acest sens. Însă și noi, și Italia suntem state semnatare ale convenției de la 
Madrid în domeniul educației. E o convenție mul�laterală. În baza acestei 
convenții, orice persoană, orice moldovean se poate adresa ambasadei Italiei 
la Chișinău cu solicitarea de a i se elibera un act care confirmă valoarea 
diplomei pe care o deține. La sosirea în Italia, el se adresează structurii 
universitare corespunzătoare (în funcție de profil) și solicită să-i fie 
recunoscută diploma. De obicei, i se propune să urmeze o formare pentru a 
lichida diferențele dintre programele de studii și, concomitent, pentru a se 
integra mai bine în sistemul de învățământ al Italiei” (2.01).

Migranților li se acordă o asistență mul�laterală din partea structurilor 
de stat ale țărilor gazdă din UE. Respondenții compară a�tudinea 
(comportamentul) față de ei din partea țărilor gazdă și din partea structurilor 
statale moldoveneș� și nu se pronunță în favoarea Republicii Moldova. Ei 
constată că din partea autorităților și structurilor de stat din țara gazdă au 
beneficiat de o a�tudine binevoitoare, au observat efortul de a fi ajutați, de a li 
se acorda diferite �puri de suport în procesul de integrare. „În privința 
autorităților, pot să vă comunic că nu am întâmpinat probleme sau dificultăți. 
Niște neînțelegeri minore au fost. Le-aș aprecia ac�vitatea cu nota 7–8 în 
sistemul de 10 puncte. Discriminare la nivelul structurilor de stat nu am 
întâlnit. Prac�c, peste tot am beneficiat de o a�tudine foarte tolerantă, foarte 
echilibrată” (2.16). Și exemplul citat nu este unic.

 În același �mp, experții recunosc că există cazuri în care reprezentanții 
puterii de stat demonstrează o a�tudine nega�vă, uneori discriminatorie, față 
de migranți. În condițiile crizei economice, și mai ales ale crizei migranților, 
a�tudinea structurilor de putere se agravează, inclusiv sub aspectul reducerii 
centrelor de informații, consultare și servicii. „Migranții sunt ajutați și de 
structurile italiene de stat. La primăria din Padova există un cabinet pentru 
migranți unde aceș�a pot obține informația necesară, sunt consultați, li se 
acordă asistență informațională. Așa era acum un an. În ul�mul an poli�ca s-a 
schimbat. Primar a fost ales un reprezentant al par�dului de dreapta “Liga 
Nordului”. E un par�d italian care promovează o poli�că împotriva migranților: 
„Migranții – acasă!”. Și primarul implementează aceste idei. Oficiul de la 
primărie a fost închis. A fost desființată și comisia de soluționare a problemelor 
străinilor. În componența acestei comisii intrau reprezentanți ai diferitelor 
comunități de migranți. Era reprezentată și comunitatea de moldoveni din 
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Padova. Comisia nu putea lua hotărâri, era un organ consulta�v. Însă exprima 
poziția comunităților de străini din regiune. Comisia putea propune proiecte. A 
fost creat un cadru de integrare a migranților, a străinilor. Acum situația a 
devenit mai complicată. Interacțiunea cu autoritățile locale s-a schimbat, nu 
mai este așa cum era înainte. Au fost închise toate centrele de informare 
pentru migranți” (2.06).

Statul, încercând să garanteze drepturile cetățenilor săi și ale migranților, 
nu reprezintă un par�cipant imparțial care se limitează la elaborarea și 
adoptarea legilor. Statul face eforturi pentru a le implementa, realizând o 
monitorizare a modului în care se comportă atât afacerile, cât și alte structuri 
private și de stat. Mai mult, comportamentul structurilor de stat trebuie să fie 
nu doar legal, just, dar și corect, tolerant, respectuos față de om, oricare ar fi 
cetățenia și statutul juridic și social al acestuia. 

A�tudinea societății civile și a ins�tuțiilor acesteia față de migranții 
moldoveni

Experții și respondenții migranți menționează o a�tudine deschisă și 
binevoitoare față de ei din partea societății civile, a ins�tuțiilor acesteia, a 
sindicatelor, a diverselor organizații neguvernamentale. Aici migranții obțin 
deseori adăpost, ajutor material și juridic, de protecție a drepturilor omului, 
consulta�v, informa�v, iar angajatorii care nu și-au onorat promisiunile sunt 
forțați să le achite migranților ceea ce le datorează. 

 „Sindicatele ac�vează cel mai eficient. Dacă antreprenorul nu te 
plătește cum se cuvine, te adresezi sindicatului și el te ajută să-ți primeș� banii. 
Verii mei lucrau la o fermă de creștere a vitelor, primeau foarte puțin. S-au 
adresat sindicatului și au început să-i plătească mai bine. Stăpânul a fost forțat 
să le plătească toți banii pe care nu îi achitase. Au luat în calcul și vechimea în 
muncă” (2.13).

Un rol special în acordarea suportului îl are Biserica Catolică. Interviurile 
noastre, focus-grupurile, discuțiile individuale nu au iden�ficat niciun caz de 
a�tudine nega�vă a cetățenilor moldoveni față de biserică. Numai aprecieri 
pozi�ve. „Relațiile cu biserica. Noi, când am sosit aici, am pierdut momentul de 
prezentare a cererii pentru grădinița de copii. Acolo există o perioadă anumită 
pentru aceasta. Nu puteam face nimic, căci nu se admit excepții. În această 
situație trebuia să mergem la o grădiniță de copii privată. Moldovenii noștri 
ne-au sugerat să ne adresăm la Biserica Catolică. Copilul nostru a fost acceptat 
la grădinița de copii parohială. Contra unei anumite plăți. Acolo a fost primit 
foarte bine, fără niciun fel de discriminare. Și tot acolo ne-am dus copilul și în 
anul următor. La grădiniță se predă religia. Cred că la această vârstă e nevoie 
să învețe valorile religioase, umaniste” (2.16). 

E cazul să menționăm că în alte țări situația nu este neapărat aceeași. În 
cadrul focus-grupurilor din Israel s-au constatat probleme mari ale migranților 
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de muncă moldoveni veniți în baza contractului încheiat prin intermediul 
diferitor agenții de recrutare a constructorilor, a personalului de îngrijire a 
bolnavilor și bătrânilor. Persoanele intervievate au arătat că au fost nevoite să-
și pună casa gaj pentru a pleca la muncă. În primul an prac�c au lucrat pe gra�s, 
pentru că trebuiau să plătească comisioanele companiilor intermediare, iar 
sumele ajung până la 11 mii de dolari. Mai mult, condițiile contractului nu 
întotdeauna s-au îndeplinit. În același �mp, migranții evită să se plângă, de 
frică de a nu fi trimiși acasă și de a nu-și putea plă� datoriile. Oamenii sunt 
indignați de faptul că nu-și pot invita apropiații de sărbători, că trebuie să 
muncească în zilele de sărbătoare, ceea ce este în contradicție cu s�pulările 
contractului etc. 

Citatul care urmează este afirmația unuia dintre migranții par�cipanți la 
un focus-grup care a încercat să găsească dreptate, dar alții, după cum am 
putut constata, pur și simplu se tem și de aceea tac. „Singura organizație care 
ne apără drepturile e Cabloved, o organizație neguvernamentală. Ei au o «linie 
fierbinte» pentru cei care muncesc în sectorul metapel. La nevoie te pot ajuta 
să rezolvi anumite probleme. Mai există și un avocat la Ministerul Economiei, 
dar care nu face absolut nimic. I-am scris de mai multe ori, dar nu am primit 
niciun răspuns. Din păcate, nici «Linia fierbinte» nu ne-a ajutat cu nimic. Datele 
lor de contact le primim gra�s de la companiile intermediare. Despre 
problemele noastre i-am comunicat și dlui Avigdor Lieberman. L-am rugat pe 
dl A. Lieberman să ne ajute să venim în Israel în mod legal în cadrul unui acord 
bilateral similar cu cel existent pentru sectorul construcțiilor. ...

În primul rând, angajatorul nu respectă clauzele contractului care nu 
corespund condițiilor efec�ve de muncă. Conținutul contractului nu este 
conform cu situația reală. De exemplu, în contract e indicată suma salariului de 
3.000–3.500 NIS. În realitate sumele sunt mai mici. În al doilea rând, nu ni se 
acordă zile libere. Până acum nu putem folosi cele două ore libere pe zi. În al 
treilea rând, nu e clar dacă munca din zilele de sărbătoare e plă�tă sau nu. În al 
patrulea rând, care e programul nostru de muncă? Ne aflăm la locul de muncă 
în regim non-stop. E imposibil să lucrezi 24 de ore pe zi. Lucrăm de la 8 până la 
22 de ore pe zi. Avem 2 ore libere. Dar ni se plătesc numai 8 ore. Se întâmplă că 
ne însoțim clienții și la spital. Toate aceste servicii suplimentare nu se plătesc. 
Ne aflăm lângă clienți și câte 10 ore pe zi. De cele mai multe ori, familia care ne-
a angajat vede în noi niște sclavi. Ca să nu mai vorbesc despre firmele de 
intermediari” (5.08). 

Un alt exemplu care atestă că nici pe șan�erele pe care constructorii 
moldoveni sunt aduși în mod organizat, în bază de contract, lucrurile nu sunt 
atât de simple. „Am fost aduși aici de firma israeliană «Onbone», care are o 
a�tudine neserioasă față de cetățenii moldoveni. E o companie intermediară 
între agenția de recrutare din Moldova și compania angajatoare din Israel. Cu 
alte cuvinte, această companie ne vinde pe piața muncii. Am fost martor când 
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un grup de moldoveni au fost alungați de pe șan�er (fără nicio explicație și fără 
aviz preliminar) după 5 zile de muncă și aflare în Israel. Nu ș�au limba și nici 
alte lucruri elementare și necesare pentru șederea în Israel. Această companie 
nu ne-a oferit niciun fel de informații suplimentare de care are nevoie un 
migrant. Doar numărul de telefon de la «Linia fierbinte» a autorităților 
israeliene. Dacă aveam întrebări personale, care nu-i priveau, nici măcar nu 
răspundeau la telefon. Deseori băieții rămân în stradă. Și eu m-am pomenit în 
stradă, căci am fost pur și simplu alungați. Cu ajutorul unui alt migrant mi-am 
găsit de lucru și unde să stau. Singurii care ne ajută sunt alți migranți ca și noi. 

… Da, m-am adresat la «Linia fierbinte» a statului Israel. Am primit 
această informație de la agenția de recrutare din Republica Moldova. Am 
sunat la «Linia fierbinte» ca să obțin ajutorul structurilor competente și să 
forțez compania care m-a angajat să-mi plătească munca pe șan�erul lor. 
Operatorul mi-a spus: cazul meu se studiază și îmi vor comunica rezultatul. 
Până astăzi nu s-a clarificat nimic. Din păcate, nicio persoană concediată de 
această companie nu a primit vreo compensație pentru munca prestată. 
Subiectul e închis și nu-l mai discută nimeni. Mai vreau să menționez că cei de la 
«Linia fierbinte» m-au sunat înapoi și s-au interesat care e situația mea: m-am 
angajat la lucru sau nu. Mi-au oferit câteva linkuri spre o pagină web care m-ar 
ajuta să-mi găsesc de lucru. Dar la acel moment, deja aveam un serviciu» 
(5.06).

Vom menționa că în Republica Moldova, pe filiera Organizației 
Mondiale a Muncii, s-a discutat ches�unea ac�vității companiilor private 
moldoveneș� privind angajarea cetățenilor moldoveni la muncă în străinătate, 
au fost examinate punctele forte și cele slabe ale ac�vității acestora. Însă, se 
pare, subiectul este încă departe de a fi închis. Este cazul ca și organele de 
drept să se preocupe de ac�vitatea lor, atât în Republica Moldova, cât și în 
statul Israel.

A�tudinea populației locale față de migranții moldoveni
După cum menționează experții și par�cipanții la focus-grupuri, 

a�tudinea populației din țările gazdă față de migranții moldoveni este în 
general una favorabilă. Aceasta se datorează mai multor factori, inclusiv 
faptului că printre migranți sunt multe persoane cu studii superioare – 
moldovenii nu au venit să stea pe spatele statului gazdă și a contribuabililor lui.

Populația țărilor gazdă îi apreciază pe moldoveni pentru că sunt 
conș�incioși, oneș�, muncitori. De exemplu, italienii înțeleg că cetățenii 
moldoveni au venit să muncească cins�t și să câș�ge pentru viață, pentru 
viitorul copiilor lor, adică pentru a rezolva niște probleme care sunt aproape și 
de înțeles pentru italienii de rând. „În principiu, moldovenii din Italia au o 
imagine pozi�vă. O imagine de oameni cins�ți și harnici. Îndeosebi de 
apreciate sunt femeile noastre, care în majoritatea lor muncesc în familiile 
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italiene. Ele au capacitatea de a se integra în familiile italiene și chiar devin 
niște membri integrați în familie” (2.01).

Un expert din Marea Britanie accentuează și alte aspecte ale problemei 
a�tudinii populației locale față de migranții moldoveni, a imaginii acestora în 
țara de ședere. „Nu am auzit de stereo�puri formate în privința migranților 
moldoveni în Regatul Unit. Probabil, pentru că numărul acestora nu e prea 
mare. Oamenii îi respectă pe cei care au început de la zero și au obținut 
rezultate serioase în carieră în sectorul financiar-bancar. Aici ți se acordă un 
credit de încredere și, dacă ai rezultate, mediul profesional te apreciază” 
(6.01).

 „În privința problemei discriminării nu cred că putem face niște 
generalizări. Depinde de mai mulți factori. În orice societate există persoane 
care le discriminează pe altele și există persoane care sunt discriminate. Noi, 
migranții, facem parte din categoria celor discriminați. Poli�ca țării e orientată 
împotriva discriminării. … Însă cazurile izolate depind de persoană, de 
toleranța acesteia; de patronul italian, de profesorul de la școală, de polițist 
etc., de cultura acestuia, de migrantofobie.…Totuși vreau să spun că multe 
depind și de noi. Dacă nu furi, nu faci nimic rău, mergi la muncă, ai o a�tudine 
bună, firească față de italieni, poți conta la rândul tău pe o a�tudine adecvată» 
(2.06).

În același �mp, oamenii menționează că în condițiile crizei social-
economice din anii 2008–2011, a crizei migranților din anii 2014–2016 au loc 
anumite schimbări față de toți migranții, inclusiv față de cetățenii moldoveni. 
„Există o tendință nega�vă majoră. Atunci când nu era criză și dezvoltarea 
economică era bună, eram mai liniș�ți. Acum, în condițiile crizei, situația s-a 
schimbat. În plus, nu e clar ce intenții au migranții ilegali care vin astăzi în 
Europa, în Italia” (2.04). 

Situația este caracteris�că nu doar pentru Italia, ci și pentru celelalte țări 
cercetate. Există, de asemenea, un anumit specific datorat tradiției culturale a 
poporului gazdă. Germanii, după cum menționează experții, sunt destul de 
rezervați în relațiile cu ceilalți, păstrând distanța. Dacă munceș�, îți plăteș� 
impozitele, te comporți în limitele legii, atunci nimeni nu-ți pune întrebări. 
Britanicii acceptă integrarea și reușita profesională, dar sunt mai retrași sub 
aspect social. E o trăsătură care îi apropie de percepția germană a străinului, a 
migrantului.

În condiții de criză, oamenii devin mai intoleranți, mai agresivi, mai 
nemulțumiți, au o a�tudine mai violentă față de toți migranții. „Populația, 
anume cu populația simți a�tudinea față de migranți. Cu autoritățile de cele 
mai multe ori prac�c nu o simți … cu autoritățile nu avem probleme. Pe când сu 
oamenii o simți. Vizionăm emisiunile de seară de la televizor și vedem această 
a�tudine. Oamenii deja sunt înrăiți. Desigur, toată lumea înțelege că acolo, în 
Africa, în Orientul Apropiat, în Asia, e greu. Dar, în același �mp, oamenii înțeleg 
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și spun că Europa nu e un sac fără fund. Nu-i poate primi pe toți. Cred că din 
acest mo�v suferă și moldovenii, căci și ei sunt străini. Cuvântul străin deja te 
pune pe același cântar cu toți ceilalți. Nimeni nu mai spune că moldovenii sunt 
buni, că, în general, lumea îi laudă” (2.02).

Asupra a�tudinii populației locale față de migranții moldoveni, față de 
migranți, își lasă amprenta și cazurile de comportament criminal al unor 
cetățeni moldoveni. Experții și respondenții atrag o atenție deosebită asupra 
cazului de furt de tablouri de la Muzeul din Verona, când printre par�cipanții 
au fost menționați și cetățeni moldoveni. Fără îndoială că este ușor să pierzi 
încrederea populației locale, iar să o recapeți este mult mai complicat și în 
acest scop sunt necesare eforturi și acțiuni corecte, echilibrate, atât din partea 
reprezentanților cercurilor diploma�ce moldoveneș� din țară, cât și din partea 
reprezentanților diasporei moldoveneș�. 

Experții menționează că autoritățile din Moldova au depus toate 
eforturile pentru a găsi infractorii și a întoarce tablourile în Italia, diplomații 
moldoveni au iden�ficat tonul și cuvintele corecte în această situație, au făcut 
declarații la televiziune, și-au cerut scuze pentru comportamentul cetățenilor 
moldoveni și lucru apreciat de autorități și opinia publică. 

În același �mp, migranții menționează că în comportamentul mass-
media nu domină întotdeauna accentele orientate spre integrare, spre o 
a�tudine tolerantă a populației locale. „Dar cred că trebuie să vorbim și despre 
lucrurile și faptele bune. De exemplu, despre cei doi băieți moldoveni care 
împreună cu o italiană (cu toții din Padova) au câș�gat concursul național 
“Galileo Galilei”. Însă nu s-a scris nicăieri că sunt moldoveni. Pe când atunci 
când se scrie despre furturi, infracțiuni, mass-media menționează cine sunt, 
vorbesc despre apartenența lor națională” (2.16). 

În această privință e cazul să menționăm că în Portugalia, atunci când 
sunt reflectate evenimente legate de un comportament nedemn al 
migranților, nu se menționează niciodată naționalitatea infractorului, pentru a 
nu genera o a�tudine nega�vă față de toți  migranții de naționalitatea 
respec�vă. 

Menționăm că aprecierile făcute de migranții moldoveni în privința 
a�tudinii localnicilor față de ei, față de alte grupuri de migranți, sunt diferite, 
întâlnim atât poziții echilibrate, cât și extremiste – de la cele absolut pozi�ve 
până la cele categoric nega�ve. Ceea ce atestă faptul că nici ei nu sunt 
întotdeauna obiec�vi și se lasă deseori dirijați de emoții, de propria experiență 
concret pozi�vă sau concret nega�vă, pe care încearcă să o generalizeze, să o 
ridice la rangul de adevăr absolut.

În acest context, vom cita afirmațiile a doi par�cipanți la focus-grupuri, 
care, după părerea noastră, au răspuns foarte exact, corect și complex la 
întrebare, menționând că nu te poți considera deținătorul adevărului  ul�m, că 
e nevoie să te poți scruta și cu o privire cri�că – singura cale corectă și de succes 

7. INTEGRAREA ÎN SOCIETATEA-GAZDĂ



92

spre toleranța și integrarea auten�că, atât proprie, cât și a celorlalți, nu numai 
în țara gazdă, dar și în patrie, în Moldova. 

„Cred că fiecare are propria istorie, fiecare are propriul drum, trecutul 
său, experiența care l-a format. Și eu am avut în trecut situații complicate. 
Acestea își lasă amprenta asupra noastră, ne formează ca personalități. 

Aici e o altă mentalitate, o altă lume. Imaginați-vă că un italian vine în 
Moldova. Pentru el multe lucruri vor părea ciudate. Faptul că oamenii stau la 
bar și beau vodcă, că beau vin la ora 6 dimineața și chiar la prânz. Există multe 
momente când i se va părea că suntem lipsiți de cultură, că nu așa se face, că nu 
așa se vorbește. Atunci când mergi la magazin să cumperi pâine și lumea 
vorbește necenzurat. În sensul că există multe momente ciudate. Eu nu cred că 
noi suntem în regulă, iar ei nu. Sau că noi suntem răi, iar ei sunt buni. Există 
oameni diferiți. 

Însă observ un lucru important, pentru că lucrez la școală, predau limba 
engleză... Da, există rasism. Există. Dar există nu numai aici. Există și în Franța, 
și în Anglia, și în Moldova (rușii față de moldoveni). Această problemă există. 
Tatăl meu, de exemplu, e împotriva rușilor. Fiecare își alege drumul, face o 
alegere în viață. Alege ce să facă și ce să nu facă. Ce să creadă și ce să hotărască. 

Eu văd că și aici lucrurile se schimbă. … Fiecare dintre noi are o istorie. 
Fiecare dintre noi a trăit momente grele. Și cred că foarte multe depind de felul 
în care vedem aceste lucruri. Dacă luăm durerea pe care am trăit-o și o 
îngropăm în inima noastră, dacă o absolu�zăm, o purtăm înăuntru cu anii, 
durerea rămâne cu noi. Dar dacă încercăm să iertăm, să înțelegem și apoi să 
uităm, atunci ne eliberăm și mergem mai departe cu o altă mentalitate. Asta 
ne face mai puternici....

Da, noile generații au un pic mai multă deschidere. Și oamenii sunt de tot 
felul. Există oameni deschiși, care îi invită acasă pe copiii străinilor, chinezilor, 
filipinezilor, ai altora și există oameni mai retrași. Dar suntem atât de mulți, 
putem alege cu cine să comunicăm și cu cine să nu comunicăm” (2.15).

În același �mp, prezintă interes și procesul de integrare, mai exact 
specificul acesteia în alte țări, mai ales în Germania, specific remarcat și de 
experți. În primul rând, se observă aici existența mai multor �puri de integrare. 
„În Germania există două �puri de integrare a migranților. Prima variantă se 
referă la etnicii germani și cei evrei (compensarea pentru Holocaust). În 
calitate de repatriați, aceș�a beneficiază de susținere din partea statului 
german. Ei sunt ajutați să studieze limba, să învețe o profesie, să se recalifice. 
Totul se face cu susținerea statului, cu banii statului. Un as�el de ajutor a primit 
soția mea, feciorii. Pe când eu am mers pe altă cale – studierea limbii din cont 
propriu. Ai nevoie – învață, caută, plătește” (3.02). 

În al doilea rând, un factor aparte îl cons�tuie cunoașterea limbii. Limba 
germană este mai complicată pentru cetățenii moldoveni decât italiana, 
spaniola, portugheza, franceza: „Problema de bază cu care se confruntă 
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migranții este cea lingvis�că. Moldovenii sunt harnici, fac ce li se spune, nu pun 
multe întrebări, însă necunoașterea limbii le afectează și oportunitățile de 
angajare în muncă, și munca însăși. O cunoș�nță de-a mea are o firmă care se 
ocupă de transportarea corespondenței poștale și are doi migranți moldoveni 
angajați. Din spusele lui, fac tot ce li se cere, sunt responsabili, dar să învețe 
frazele standard pentru a comunica cu clienții e o mare problemă pentru ei» 
(3.09)

Din acest mo�v, oamenii preferă să comunice cu cei care posedă și limba 
lor (limbile română, rusă). „La urma urmei, pot să confirm că moldovenii nu se 
țin atât cu moldovenii, cât cu originarii din spațiul postsovie�c – sunt prieteni 
cu ei, mențin legături, se întâlnesc în afara serviciului; cu germanii ruși, adică 
cu originarii din URSS, din noile state independente, care sunt etnici germani. E 
posibil că au un rol aici și anumite  sen�mente de nostalgie, tendința spre o 
comunicare mai apropiată în cadrul unei culturi comune, a limbii ruse. E posibil 
că are un rol și faptul că aceș� oameni nu posedă nici ei germana în aceeași 
măsură cu localnicii, pentru că germana nu e pentru ei limba maternă” (3.04). 

De aceea integrarea și comunicarea se limitează deseori la „cercul de 
apropiați”. „Avem prieteni, un cerc de apropiați în care sunt și moldoveni. Dar 
să ne facem numai prieteni moldoveni sau alți originari din Moldova – nu există 
așa ceva. Cercul nostru  e spațiul postsovie�c. Oricât de mult �mp am locui în 
Germania, cunoș�nțele noastre, prietenii, sunt originari din fosta URSS 
(georgieni, ruși, ucraineni, moldoveni, germani, evrei). Oricum ar fi, ne 
deosebim de germanii născuții în Germania” (3.02).

În al treilea rând, se înregistrează o anumită indiferență a societății față 
de migranți. „De fapt, în integrarea migranților în Germania există două 
principii importante. E vorba de cunoașterea limbii și serviciul. Învață limba, 
pentru că fără limbă ai șanse foarte mici să te angajezi legal. Și al doilea e să 
munceș� și să-ți plăteș� impozitele. Restul nu contează. Restul e ches�unea ta 
personală. Societatea nu manifestă interes față de �ne” (3.02). „Nu cred că 
migranții de muncă moldoveni creează niște probleme deosebite pentru 
societatea, autoritățile sau organele de drept germane. Ei sunt orientați spre 
integrare. Vor să muncească și muncesc. Și, cel mai important, își însușesc 
modul german de viață, cultura. Aici, bineînțeles, există și anumite nuanțe. 
Societatea germană e destul de rezervată în comunicare. Nimeni nu încearcă 
să se bage în sufletul cuiva. Fă-ți munca, plătește impozitele, nu încălca legile și 
nimeni nu are treabă cu �ne. Și ei, din câte am observat, devin la fel. 
Comunicarea se limitează în general la muncă sau după serviciu, într-un local, 
o cafenea, la o halbă de bere. Dacă vrei.” (3.04). 

Și migranții moldoveni din celelalte țări constată similitudini și 
diferențe, inclusiv în Marea Britanie: „Într-adevăr, în Marea Britanie există 
două niveluri de integrare: profesională și socială. De exemplu, eu personal m-
am integrat foarte ușor în Marea Britanie. În Marea Britanie se apreciază 
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foarte mult iniția�va și profesionalismul. Dacă persoana are iniția�vă și 
dorință de a munci, va fi susținută și promovată. Legea despre discriminare e 
foarte strictă și se respectă. Antreprenorii sunt foarte atenți cu respectarea 
acestei legi. Accentul se pune pe profesionalism și eficiența ac�vității. Datorită 
acestui fapt, Marea Britanie face parte din grupul țărilor cu un mediu favorabil 
pentru realizarea profesională. Integrarea socială se realizează mai dificil într-
o societate de britanici din talpă. Dificultățile apar nu doar pentru străini, ci și 
pentru britanicii înșiși. E greu să te împrieteneș� cu ei” (6.09).

În al patrulea rând, trebuie să luăm în calcul existența nara�velor 
istorice ce țin de interpretarea migrantofobiei drept manifestare a fascismului. 
„Cred că problema nu e doar în răceala nemților, dar și în anumite nara�ve 
datorate procesului de denazificare, de ex�rpare a nazismului din conș�ința 
poporului german. Același model se aplică și pentru rasism, fascism, 
a�tudinea față de migranți. Să te declari împotriva migrației înseamnă să fii 
rasist, să contribui la tendințele profasciste. Dacă ați observat, germanii, cu tot 
afluxul de migranți din ul�mii ani, nu se remarcă printr-o explozie de a�tudine 
nega�vă față de migranți. 

Înțeleg că o să-mi spuneți, dar cum rămâne cu PEGIDA, par�dul german 
care militează împotriva migrării și care astăzi începe să fie susținut masiv de 
electorat? Ei bine, acest par�d a fost creat sub influența crizei migranților și 
intrării în țara noastră a mii de refugiați și migranți ilegali. A fost creat în 
landurile din est, în fosta RDG. Și se bucură de fapt de o susținere masivă mai 
mult în această zonă a Germaniei. Adică în partea Germaniei care nu a trecut 
prin procesul de denazificare, care nu a asimilat nara�vele toleranței care au 
fost realizate în Germania occidentală în perioada postbelică” (3.04). 

Vom mai menționa un aspect foarte important și de principiu al 
integrării. Este vorba de păstrarea propriei iden�tăți în procesul de integrare. 
Nu este un secret că mulți migranți moldoveni încearcă să se integreze în țara 
de ședere, proces în care ei acceptă deseori ideea de a fi asimilați, dorind să 
devină nu doar cetățeni, dar și să renunțe la moștenirea din Moldova. 
Manifestarea unei as�el de a�tudini este evidentă prin opțiunile lor de 
educare a copiilor, prin renunțarea la limba maternă și u�lizarea exclusivă a 
limbii țării gazdă în comunicarea de acasă, familială („pentru a ne integra mai 
ușor”). 

Migranții totuși povestesc că ei încearcă nu doar să se integreze în 
cultura și societatea țării gazdă, dar și să aducă aici simbolurile noastre 
naționale, tradițiile. As�el, în cadrul unui focus-grup din Portugalia, ne-au 
vorbit despre interesul de care a beneficiat simbolul primăverii „Mărțișorul” și 
la școală, și la grădinița de copii. „Doreau să afle mai multe despre Republica 
Moldova. Am organizat o lecție deschisă și am vorbit despre țara noastră, 
despre cultura noastră, despre «Mărțișor», despre oameni. Le-a plăcut foarte 
mult «Mărțișorul». Ne-au invitat să facem o lecție și în altă clasă. La lecție au 
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asistat și trei bătrâne care ș�au să croșeteze. De pe internet au aflat cum se 
confecționează «Mărțișorul», din ce materiale. M-au rugat să le spun povestea 
«Mărțișorului». Iar ele, în cele 45 de minute cât a durat lecția, au făcut 
«Mărțișoare» pentru toți copiii din clasă. Le-am înmânat fiecăruia în mod 
solemn”  (4.06).

Pentru păstrarea culturii, limbii și iden�tății copiilor, migranții propun să 
se deschidă o școală de studiere a limbii române, însă ideea este mai complicat 
de realizat, căci există multe obstacole ascunse și dificultăți pe care și ei le 
înțeleg foarte bine. Copiii nu locuiesc compact, ar trebui să vină din diferite 
zone ale orașului, din suburbii. În acest sens își expun opinia migranții din 
Portugalia: „Ș�m deja din experiență că a�tudinea noastră față de educație 
diferă de cea pe care o au ucrainenii și rușii. Nu e întâmplător că ei dispun de 
școlile corespunzătoare, iar noi nu. E clar că ei sunt mai numeroși. Am încercat 
să predăm matema�ca și alte discipline copiilor din clasele primare. Parțial, 
erau interesați și părinții. Firește că 2–3 oameni nu puteau acoperi necesitățile 
tuturor par�cipanților. Pentru ca o școală să funcționeze, e nevoie de bani și de 
o încăpere. Pe de altă parte, părinții trebuie să fie convinși de faptul că 
profesorul face lucrurile corect. Ținând cont de toate acestea, părinții urmează 
să decidă dacă sunt de acord să aloce �mp și resurse suplimentare pentru a-și 
aduce copiii la ore sâmbăta, să aștepte sfârșitul orelor, să plătească bani 
suplimentari” (4.04)

Integrarea cetățenilor moldoveni în societățile gazdă se află în proces de 
desfășurare și acest proces este destul de reușit. Trebuie însă să avem în 
vedere ca în perspec�vă să existe și o diasporă moldovenească care își va 
păstra tradițiile, cultura, limba, nu-și va uita patria și va colabora cu ea.

7. INTEGRAREA ÎN SOCIETATEA-GAZDĂ
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BUSINESSUL MOLDOVENESC ÎN ȚĂRILE DE DESTINAȚIE

Pentru consolidarea diasporei, businessul joacă un rol important, este 
destul de complex, dar și deține o mare pondere.

În primul rând, inițierea și dezvoltarea unei afaceri este dovada faptului 
că și printre migranți există oameni ac�vi, cu iniția�vă, antreprenori de succes, 
care prin reușita lor pot contribui la creșterea bunăstării țării de ședere și la 
crearea a noi locuri de muncă. Businessul își creează propria „valoare 

29adăugată” , dar și pe cea a țării gazdă. Prin urmare, el contribuie la 
soluționarea problemei ocupării forței de muncă atât a populației locale, cât și 
a migranților. În același �mp, prin realizările sale, promovează (direct sau 
indirect) imaginea țării de origine.

În al doilea rând, migrantul, deschizând  o afacere în țara gazdă, deseori, 
la modul cel mai obiec�v, are funcția unui liant pentru crearea de relații între 
oamenii de afaceri din patrie și cei din țara sa de reședință, s�mulând as�el 
deschiderea de afaceri comune. Migranții pot acorda ajutor la stabilirea de 
contacte, ei cunosc situația socioeconomică și poli�că din țara de ședere, 
contextul local, potențialii parteneri, direcțiile profitabile sau posibile de 
ac�vitate și ar oferi consultanții în domeniile sus-numite.

În al treilea rând, businessul migranților susține și angajează 
compatrioții, dar și sponsorizează ac�vitățile organismelor diasporei. 

În sfârșit, acesta se regăsește în  rolul de partener și suport pentru 
reprezentanții mediului de afaceri și pentru structurile statale din țara de 
origine, furnizând informații, acordând servicii de consultare și mediere și 
facilitând, în așa mod, stabilirea unor relații reciproc avantajoase între 
autorități și mediul de afaceri în țara de origine și în țara de ședere.

Caracteris�ci ale afacerilor moldoveneș� în străinătate
Cu privire la faptul cât de reușit este businessul înființat de cetățenii, mai 

exact de migranții moldoveni, în țările de des�nație, ar trebui făcute mai multe 
observații.

Republica Moldova nu are tradiții istorice nici în dezvoltarea în general a 
unor afaceri în străinătate și nici în crearea unui business în anumite țări 
concrete. Primele afaceri ale moldovenilor în Italia au prins contur abia odată 
cu stabilirea aici a migranților – în a doua jumătate a anilor ́ 90 ai secolului XX. În 
1998, serviciile sta�s�ce italiene au înregistrat în Italia doar două întreprinderi 
individuale ce aparțineau cetățenilor Republicii Moldova. După 10 ani, la 
mijlocul lui 2008, se numărau deja 1.493. Spre sfârșitul anului, la 31 decembrie 
2008, potrivit informațiilor ziarului italian „La Republica. Metropoli”, în Italia 
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erau înregistrate 2.245 de întreprinderi create de cetățenii moldoveni. Pentru 
comparație, în aceeași perioadă au fost înregistrate 2.213 de întreprinderi 

30
create de către cetățenii Ucrainei .

În același �mp, a fost fixată o tendință de creștere (menținută și în 
prezent): 96,1% din întreprinderile „moldoveneș�” au apărut după 2002; în 
anii 2006–2008 s-au deschis 40% din întreprinderile „moldoveneș�” din Italia; 
la sfârșitul anului 2014, potrivit sta�s�cilor italiene, existau aproxima�v 4,5 mii 

31de as�el de unități economice , iar la sfârșitul anului 2015 – mai mult de 5 
32

mii . „Există moldoveni care au reușit să se afirme cu succes prin deschiderea 
unor mici întreprinderi culinare, de cofetărie și de croitorie. Oamenii din jur ș�u 
că ei sunt moldoveni și că au reușit să-și înceapă propria afacere. La ei afacerile 
se transmit de la o generație la alta. Aici puțini oameni vor putea să deschidă o 
afacere fără a primi moștenire” (2.13).

Totuși aceasta nu înseamnă că fenomenul este reprezentat masiv în 
mediul migranților moldoveni. Or, comunitatea moldovenească, în mare 
măsură, nu este implicată în sectorul de afaceri. Sunt înregistrați circa 4.500 de 
proprietari de întreprinderi individuale (ceea  ce reprezintă 1,3% din numărul 
total de antreprenori din țările din afara Uniunii Europene), iar 8,5% din 
lucrătorii migranți moldoveni sunt autoîntreprinzători. Compara�v cu 
perioada anterioară, numărul întreprinderilor individuale moldoveneș� a 

33
crescut cu 6,5% (269 unități) . „Dar nu ar fi corect să credem că se  fac lucruri 
mari aici, afaceri mari. Majoritatea sunt întreprinderi individuale. Unele dintre 
ele în domeniul construcțiilor. O altă parte în sectorul serviciilor la domiciliu: 
servicii de dere�care, de asistență socială pentru persoanele bolnave și  
vârstnice. Sunt rare cazurile când s-au deschis întreprinderi mai mari și au fost 
de succes”(2,01).

La o confruntare a indicilor de afaceri cu ac�vitatea altor grupuri de 
migranți, se constată că cea mai mare parte a celor implicați în afaceri este 
concentrată în construcții – 70,2%, comerț – 8,2%. În general, în Italia, indicele 
de întreprinderi deschise de migranți în sectorul construcțiilor este de 39,1% 
și, respec�v, cu 35,0% în servicii și în comerț. Diferența este mai mult decât 
evidentă. Totuși, analizând direcțiile de evoluție a fenomenului în cauză, 
experții constată că apariția afacerilor moldoveneș� în Italia este, deși cu o 
anumită întârziere, similară ac�vității echivalente din cadrul altor grupuri 

34
etnice de migranți de muncă .
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 Experții menționează că se conturează un proces de diversificare a 
businessului creat de migranții moldoveni în Italia prin creșterea numărului de 
întreprinderi în diferite domenii, inclusiv în sectorul serviciilor și în transport. 
„Acum sunt restaurante și agenții, saloane moldoveneș� în Padova. Există o 
familie care a inaugurat o pizzerie. Alta care are un salon de coafură. Niște 
femei au deschis saloane de frumusețe. Sunt niște oameni de laudă care și-au 
început  afaceri” (2.12). 

Și totuși moldovenii nu pot concura astăzi cu alte grupuri de migranți: 
„Niște informații despre oamenii de afaceri care ac�vează în economie: cota 
medie a străinilor în business pentru Italia este de 13%. Moldovenii aici sunt 
foarte slab reprezentați. Rata lor este de două ori mai mică decât cota de 
afaceri a  străinilor în general. Doar filipinezii sunt plasați mai prost, deoarece 
bărbații lor lucrează în domeniul serviciilor casnice. Lideri sunt chinezii – 
fiecare al doilea este angajat în afaceri. Albanezii, marocanii, românii  sunt și ei 
printre lideri ... foarte puțini moldoveni ac�vează în agricultură. Aici lideri  sunt 
preponderent hindușii angajați în creșterea de  animale. Comunitatea sikhilor. 
Rela�v mulți albanezi ac�vează în agricultura. În industrie  românii ocupă 
primul loc. Fiecare al treilea. La fel și albanezii, marocanii. Doar o cincime din 
toți oamenii de afaceri moldoveni ac�vează în domeniul industriei” (2,04).

Cheile succesului pentru businessul migranților moldoveni
Pentru a analiza calea succesului în dezvoltarea și funcționarea 

afacerilor moldoveneș�, poate fi urmărit exemplul Italiei. Este de menționat că 
orice afacere, cu sprijinul incontestabil din partea  statului, este o ac�vitate 
dificilă și cos�sitoare. „E nevoie de un munte de răbdare. Procedura este foarte 
dură și scumpă. Din punct de vedere juridic, este o ches�une foarte serioasă. În 
Moldova poți avea un unchi care te poate ajuta. Aici fiecare trebuie să facă 
totul singur. În cazul când ai nevoie de ceva, scoți banii și plăteș�. Iată cecul! Pe 
scurt, fără a intra în detalii, este foarte dur. Și foarte scump. Vreau să vă spun că 
este și foarte dificil. E o eroare absolută să credem că viața este ușoară aici . Da, 
când ai o idee, o dorință, un vis ele sunt realizabile. Dar, în orice caz, aici eș� 
obligat să-ți  sufleci mânecile”(2.12).

 Interviurile noastre cu migranții moldoveni oameni de afaceri ne permit 
deducerea par�cularităților acestui proces. În calitate de experți i-am avut pe 
reprezentanți ai businessului  moldovenesc în străinătate, specialiș� în 
domeniile: analiză de piață, tehnologii informaționale, imobile, construcții, 
medicină, comerț și servicii etc. 

 În primul rând, trebuie să existe dorința, visul durabil de a avea propria 
afacere, în plus, se cer cunoș�nțe și experiență în domeniu. Un  antreprenor 
trebuie să cunoască nu numai termenii generali, dar și toate detaliile 
procesului, cum se desfășoară acesta și care este situația actuală de pe piața de 
afaceri, pentru a-și vedea  produsele prezente acolo. „Îmi doream să încep o 
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afacere ... aveam idei și experiență în domeniu. Iată de ce eram convinsă că  
puteam să fac acest lucru. Și am început afacerea aici. Am inaugurat acest 
atelier de reparații de haine și croitorie. L-am deschis pe banii mei”(2,08).

Condițiile sunt confirmate și de alți experți: „O companie nu te 
angajează pe viață. Mai ales, o companie mica. Adică obții un contract pentru 
un an sau, cel mult, doi. Poți avea un contract de șase luni. Am lucrat în diferite 
locuri, la diferite firme. Am văzut mai multe abordări, am acumulat experiență. 
Am urmărit cum se face o  afacere, cum se angajează lucrători, de unde se iau 
comenzi, modul în care ele se efectuează, cum se face evidența contabilă. Și am 
decis să-mi încep propria afacere. Actualmente, implementez un proiect care 
oferă inovații pentru businessul mic. Acum  am afacerea mea”(2.11).

 Prezintă interes mo�vația de a începe o afacere,  propusă de un expert 
din Regatul Unit. „Acolo, în Marea Britanie, am înțeles că, dacă voi con�nua să 
lucrez ca angajat, nu voi avea o viață decentă. Doar dacă voi  inves� în mine 
însumi și voi începe propria afacere,  voi avea viața dorită, voi trăi din plin” 
(6,06). 

 Un om de afaceri originar din Moldova, care este proprietarul unei 
agenții imobiliare mari la Roma, își relatează propria istorie, în care și-au găsit 
reflectare dificultatea  ascensiunii către culmile businessului, mul�tudinea de 
eforturi întru obținerea rezultatului, crearea și ascensiunea propriului 
business: „Mai întâi o prietenă, o cunoș�nță de aici, m-a ajutat să-mi găsesc un 
serviciu la restaurant. Această experiență mi-a fost de mare folos și, mai întâi 
de toate, comunicam cu oamenii.… La restaurant veneau clienți care aveau 
afacerile lor. Și odată mi s-a propus: „vrei să lucrezi la un salon de modă?”, 
deoarece vorbeam franceza, engleza, rusa, româna și un pic italiana… La acest 
salon am lucrat �mp de un an… Apoi am mai ac�vat ca secretară într-o agenție 
imobiliară. După aceasta am avut o altă experiența – am fost contabilă la 
bancă (făcusem la Chișinău Academia de Studii Economice, iar la Roma cursuri 
de contabilitate și îmi confirmasem diploma). Am răspuns la toate ofertele pe 
care le-am avut: am lucrat și la bancă, și la o agenție imobiliară… Până la urmă, 
am decis să mă lansez în domeniul imobiliar. As�el, am început prin a vinde 
unor oameni foarte serioși. Am vândut case celor mai importanți 
întreprinzători din Roma. … Încercam să fiu foarte responsabilă, eram mulți 
lucrători la agenție. Dar superioară am fost numită anume eu, lucram cu 
directori de bănci, cu ambasadele… Într-o bună zi mi-am spus: „Am să fac studii 
și am să pornesc propria afacere”, aveam deja clientela mea proprie. Este un 
lucru foarte important, am înțeles acest lucru, lucrând �mp de zece ani la 
agenție. Mi-am deschis afacerea. Nu a fost simplu. Toți cei zece ani, cât am 
lucrat în Italia, investeam, alocam bani. Dar nu regret. Am înțeles că pentru 
clienți nu contează la ce agenție lucrezi. Este important ce fel de om, de 
personalitate eș�: „Am încredere în �ne – înseamnă că exiș�”. Acest lucru mi-a 
dat încredere”. (2,09). 
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La același lucru se referă și întreprinzătorii moldoveni din alte țări. 
Istoriile sunt diferite, dar experiența este similară. „La drept vorbind afacerea 
mi-a ieșit întâmplător. Mergând la lucru în Rusia, nici nu visam să deschid o 
afacere. Am adunat o anumită sumă de bani, am economisit. Sincer, îmi 
doream să revin în țară și să pornesc o afacere, să deschid un magazin în sat, să 
fac ceva ce mi-ar asigura un loc de muncă și un venit. Lucram la construcție. 
Apoi m-am învățat să lucrez pe macara. Lucram pentru un rus care avea câteva 
macarale și oferea servicii la construcție. La un moment dat, având probleme 
financiare, el mi-a propus să cumpăr o macara. Am împrumutat o parte din 
suma necesară și am cumpărat-o. Așa am început să lucrez pe cont propriu. Am 
început să câș�g bine. Era prin 2005. În acea perioadă piața  imobiliară se  
dezvolta ver�ginos. Am început să acumulez capital și să achiziționez macarale 
una după alta.”(1.09). 

O altă experiență de deschidere a afacerii este împărtășită de un medic 
din Germania. În traseul său se reflectă pregă�rea profesională, experiența de 
muncă și instruirea în domeniul businessului oferită de structurile statale din 
țara de ședere, precum și folosirea competenței, brandului și cadrelor 
profesionale ale structurii existente. „În Germania am început să lucrez ca 
medic din 2004. Timp de 10 ani am ac�vat la spital. Apoi am hotărât să inițiez 
servicii medicale private. Pentru aceasta trebuie să ac�vezi un an la un cabinet 
privat. După susținerea examenului, am obținut dreptul de a-mi deschide un 
cabinet medical privat și, începând din 2016, sunt medic generalist privat… 
După câțiva ani de lucru dificil la spital, am hotărât că un cabinet medical 
privat era aceea de ce aveam nevoie. M-am concediat de la spital. M-am 
angajat la un cabinet privat unde am muncit un an. Pentru a deschide un 
cabinet medical, susții un examen în fața unui juriu special la Munich. Am 
adunat toate actele necesare, am depus cererea și mi-a fost fixată data 
examenului. L-am susținut, am ridicat cer�ficatul care îmi permitea să am un 
cabinet medical individual. În proces, mi-au fost oferite consultații de către 
reprezentanții organismelor financiare. Am fost ajutat și de alte organizații. 
Sistemul este foarte bine pus la punct. Dacă urmează să obții un răspuns în trei 
zile, îl vei primi în trei zile. Nu se tărăgănează, nu ți se pun bețe în roată, nu ți se 
cere mită. Cum am mai spus, în acest an am devenit proprietarul unei prac�ci 
medicale. În ce privește forța de muncă, pot să zic că în cabinetul meu lucrează 
trei asistente cu calificare înaltă și cu experiență în medicina privată. Toate trei 
sunt nemțoaice. Niciuna nu și-a dat demisia, am găsit imediat limbă comună. 
Îmi înțeleg responsabilitatea față de ele, iar noi toți față de clienți”(3.09). 

Ai nevoie de un capital inițial. „În etapa inițială a fost necesar să avem un 
capital inițial. Pentru noi a fost destul de dificil, pentru că moldovenii investesc 
în casele lor în Republica Moldova, ghidați de ideea că se vor întoarce. Prin 
urmare, este greu să acumulezi suma necesară pentru a-și porni o afacere și a o 
dezvolta. Atunci când ai capitalul necesar, el trebuie inves�t în industrii 
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inovatoare pentru piață. Am făcut asta. Furnizez servicii care nu erau 
disponibile pe piața portugheză. Eu fac ceea ce alții au refuzat să facă. Datorită 
acestui fapt, am obținut rezultate și succese. Trebuie să fii curajos ca să 
realizezi un business-proiect” (4.05). În plus, sunt importante „abilitatea și 
capacitatea de a efectua / ges�ona afacerea. Clientela stabilă și numeroasă 
este de asemenea una din cheile succesului. Trebuie să ai autoritate și  
a�tudine serioasă. Acest lucru contează foarte mult pentru portughezi. Aici 
legislația se respectă cu strictețe, inclusiv achitarea impozitelor. Plă�m sume 
uriașe de bani” 4.05). 

Dorința, cunoș�nțele, experiența și capitalul inițial nu sunt suficiente 
pentru a avea succes. Reușita va fi reală dacă omul de afaceri debutant va fi 
sprijinit din partea altor structuri care îi vor spori fiabilitatea. Experții 
subliniază că nu au fost singuri, că și-au dezvoltat afacerea în echipă, fiind 
membrii unei asociații profesionale corpora�ve. „De fapt, suntem o asociație 
care include 60 de ateliere. Aici sunt numite magazine. Magazine (ateliere) din 
Roma, care se ocupă de reparația și producția de îmbrăcăminte. Și această 
asociație are la bază principiile solidarității. De exemplu, o parte din banii 
noștri este des�nată pentru a-i ajuta pe cei care și-au deschis o afacere în Africa 
... Ideea mea a fost de a deschide un atelier de acest �p și în Moldova, pentru că 
avem doar gherete sau întreprinderi mari. Am vrut să deschid un  atelier 
similar cu cele care există aici: perfect dotate, cu câțiva lucrători care să 
sa�sfacă nevoile clienților care nu-și pot repara sau coase haine. Adevărat că 
la noi oamenii au mai multe as�el de abilități, deoarece le-au deprins la 
școală” (2.08).

Această parte a succesului este remarcată și de alți experți, deși fiecare 
își are punctul de sprijin, propriul context social. Unii sunt orientați spre spațiul 
post-sovie�c, spre clientela din Rusia. „Lucrez, în special, în bază de contract. 
Propunerea vine de la Moscova, căci vândusem cândva o casa unor ruși… Până 
atunci nu am avut afaceri cu rușii și nu ș�am cum se comportă. … am avut de a 
face cu ei și cunoșteam maniera lor. Au deplină încredere în �ne. Nu ș�u cum își 
câș�gă banii, dar este important ca tu să fii absolut corect, până la ul�mul 
șfanț. Le-am câș�gat încrederea deplină și mă strădui s-o mențin, să fiu 
cins�tă, responsabilă și atentă. …M-am convins că dacă lucrul tău este prețuit,  
fiece efort suplimentar este remunerat. Am stabilit niște relații foarte bune cu 
această doamnă din Rusia. Nu avea posibilitatea să ajungă prea des în Italia, 
doar când venea să vadă o casă propusă. Îmi lăsa banii și carnetul de cecuri. 
Uite așa. E aceea ce noi numim încredere”(2.09). 

Importanța încrederii în cazul afacerilor o confirmă un expert din Israel. 
„Cel mai important aspect în  stabilirea relațiilor în business este încrederea. 
După mine, încredere față de  moldoveni nu există. Și nici moldovenii nu o au 
față de partenerii israelieni. Chiar dacă se cunosc. Ei au încredere unul în altul, 
dar nu și atunci când sunt parteneri de afaceri” (5.05).
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Unii migranți folosesc relațiile informale pe care le dețin în structurile 
statale, din mediul de afaceri, din comunitatea moldovenilor care au legături 
cu factorii de decizie etc. Din păcate, ne confruntăm cu o realitate și trebuie să 
ținem cont de ea, în mare măsură, caracteris�că pentru Rusia (dar și pentru 
Moldova), unde în perioada sovie�că mulți locuitori ai Moldovei au ajuns la 
apogeul unei cariere profesionale sau administra�ve. „Stabilim relații cu 
persoane influente (după principiul „beneficiul reciproc”)”(1.07). „Într-o bună 
zi, am decis să creez o afacere în domeniul construcției. La ora actuală, ac�vez 
conform specialității într-o companie de construcții. În momentul deschiderii 
afacerii, relațiile cu G.I., legăturile de rudenie, cunoș�nțele mele au avut un rol 
benefic. M-au ajutat cu sfaturi, cu relații, iar într-o o etapă anumită, chiar și 
financiar. Totul a fost omenește. Le sunt foarte recunoscător tuturor. Am creat 
o întreprindere mică în construcții”(1.08).

Cineva este adus în business și susținut la deschiderea propriei afaceri 
de oameni în care a avut încredere și pe care s-a bizuit în caz de necesitate, este 
vorba de rude sau apropiați. „Oportunitatea de a câș�ga bani și posibilitatea 
de a oferi locuri de muncă și un profit pentru rude și apropiați. La 
întreprinderea mea lucrează mulți din Republica Moldova. I-am ajutat și pe 
frații mei să-și deschidă afaceri, să aibă un venit bun. Ei, la fel, m-au ajutat, așa 
că mă pot baza pe ei. Cred că grație faptului că i-am atras în afaceri și lucrează 
aici, alături de mine, au grijă să fie totul bine, îmi surâde succesul și mie”(1.07). 

Unii și-au creat chiar din start o afacere paralelă în două țări ca ea să fie 
mai serioasă. „Brandul „Di Veiro” a fost ideea unei prietene. Cum am mai zis, 
avem o afacere la Chișinău. Aici e doar filiala. La Padova respectăm în 
ac�vitate următoarea procedură: vine clientul, discutăm cu el, îi aflăm 
dorințele. Eu fac o schiță. O trimit la Chișinău. Acolo este efectuată comanda. 
Apoi rochia este trimisă la Padova,  prezentată clientei și vândută. Adică 
Padova–Chișinău–Padova. Deoarece este foarte scump să faci totul la Padova. 
Chiar să deschizi un mic laborator te costă foarte scump. De aceea suntem 
nevoiți să căutăm alte variante, alte ieșiri.”(2.12). 

„Nu este ușor. Îndeosebi pentru o femeie. Eu am făcut totul de una 
singură. Aici se zice că cineva rezolvă probleme cu ajutorul altcuiva. Nu ș�u, eu 
am făcut totul de sine stătător cu propriile mele forțe și capul meu. 
Actualmente soțul este în Moldova. În luna august deschidem două clinici mari 
stomatologice, una aici, alta în Moldova. Vom oferi aceleași servicii și în 
Moldova, și aici”(2.15).

Consolidarea afacerii este legată de lărgirea ofertei, de dezvoltarea pe 
plan național și internațional, dar și de diversificarea �purilor de ac�vitate. 
„Ac�vez deja la nivel național, nu mă limitez doar la Roma. Am afaceri și în 
Calabria, și pe Capri. Am mult de lucru. Nu numai la nivel național, dar și 
internațional. …Fac afacerii în Spania, în Franța  în alte țări”(2.09).

„Compania noastră este una serioasă. Are o filială și în Moldova. Am 
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funcția de director de dezvoltare. Ac�văm nu doar în domeniul construcțiilor, 
dezvoltăm și alte direcții. De fapt, structura este următoarea. Suntem un grup 
de companii. Un consorțiu în diverse domenii de business”(1.08). 

Ranforsarea afacerii este, de asemenea, confirmată prin existența unei 
mărci a produsului, a unei imagini, procurate sau moștenite de  întreprinderea 
nou-creată. „N-am avut ajutor de la nimeni. Când am venit aici, atelierul avea 
deja o denumire, ZIP. Denumirea era deja înregistrată. Când cumperi, cumperi 
cu nume cu tot” (2.08). Piața de afaceri oferă și un as�el de serviciu 
întreprinzătorilor: „Această denumire am cumpărat-o de la proprietar. El 
creează atelierul, îi creează un renume și îl vinde. Aș fi putut face acest lucru și 
singură, dar a fost foarte profitabil pentru mine să intru în această rețea, să 
aflu mai multe lucruri u�le. Să uzezi de un nume pentru a fi mai cunoscut. Mai 
mult, este foarte important să te întâlneș� cu aceș� oameni, să faci un schimb 
de experiență cu proprietari de ateliere asemănătoare. Schimbul de 
experiență, discuțiile, căutarea de soluții sunt foarte prețioase. Adică 
denumirea atelierului era deja o marcă cunoscută, cel pe care l-am cumpărat 
eu fusese al patruzecilea deschis de proprietar. Și urmau să mai fie deschise 
alte șase. Per total, suntem 60 de magazine (ateliere). Am contribuit și eu. 
Două doamne din Moldova și-au deschis ateliere având  brandul „ZIP” Apoi am 
ajutat încă patru femei să-și deschidă ateliere. Dar fără această marcă. Ele nu 
doreau să depindă de nimeni, voiau să facă totul de sine stătător. Ca să 
înțelegeți, aici eu sunt nevoită să plătesc doar pentru marcă 100 de euro. V-am 
vorbit și despre susținerea femeilor africane, a businessului lor. Alocăm în acest 
scop încă 100 de euro. La drept vorbind, aceș� 100 de euro nu sunt o mare 
problemă pentru mine. Mă simt bine în acest consorțiu, am întâlniri, discuții, 
schimb de experiență cu diferite persoane. Majoritatea sunt italieni însă vin și 
străini” (2.08).  

Realizarea campaniilor de promovare informațională a mărcii 
produsului se face pe toate mijloacele tradiționale și cu instrumente moderne 
(Internet, rețele sociale, demonstrări de modă). Cu toate acestea, 
menționează experții, orientarea către migranții moldoveni este încă 
ineficientă, pentru că ei nu sunt gata să cumpere lucruri scumpe.

Asociațiile diasporei sunt direcționate spre acordarea de servicii și 
soluționarea unor  probleme ale compatrioților. Grupul lor țintă sunt 
reprezentanții asociațiilor moldoveneș� în străinătate, ai diasporei. Businessul 
moldovenesc însă (ca oricare altul) este ghidat nu atât de principii ideologice, 
patrio�ce sau etnoculturale, cât de cele economice, cum ar fi profitul. În 
momentul angajării în câmpul muncii, moldoveanul nu va prefera un 
compatriot, ci un angajat care va obține un rezultat scontat mai repede și mai 
calita�v.

Acest lucru este confirmat de oamenii de afaceri moldoveni din diferite 
țări. „Dacă vorbim de angajații din birou, majoritatea sunt din Sankt-
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Petersburg. Aceasta se explică prin faptul că este un job stabil care solicită nu 
numai cunoș�nțe în logis�că, contabilitate, economie, dar și înregistrarea unui 
sediu permanent. La aceste funcții (în contabilitate, în aparatul de ges�une) 
sunt angajați cetățeni ai Rusiei. În ce privește lucrătorii obișnuiți, aici situația 
este următoarea: 85% din angajați sunt moldoveni. Nu a fost principial să 
angajez doar moldoveni. Acest procent covârșitor se explică prin faptul că ai 
noștri sunt supuși și conș�incioși. La serviciu nu consumă alcool. Nu e nevoie să 
le verifici executarea sarcinilor. Îndeplinesc totul la 100%. Mai bine zis la 99%. 
Se mai întâmplă să cinstească un păhărel. Dar nu în �mpul serviciului. Să zicem 
că se întoarce cineva din Moldova, aduc niște vin de casă. Seara cinstesc. A 
doua zi la lucru vor zice: „Scuze, D.! Astăzi nu suntem capabili să lucrăm, ne 
tremură mâinile. Ieri am stat „la un pahar de vorbă”. Înțeleg. Lucrul nostru – 
restaurarea – e delicat și fin” (1.08).

„Nu acord preferință moldovenilor sau altor naționalități la angajarea 
în muncă. Criteriile le-am enunțat deja. Mă conduc după ele. E important să 
respectăm înțelegerile, să achităm salariul, să asigurăm condiții bune. Am 
recurs și la alte acțiuni: am asigurat prânzul angajaților, reținând o anumită 
sumă de bani din salariu. Spre exemplu, legislația impune asigurarea 
muncitorilor cu haine de muncă. Am încercat să le oferim haine de o mai bună 
calitate, dar eforturile noastre n-au fost apreciate. De aceea am revenit la 
standardele vechi” (1.08).

La aspecte similare se referă și un om de afaceri moldovean din 
Portugalia. „În compania mea sunt angajați moldoveni, ucraineni, români, 
africani. Pentru moldoveni am o producție de termopane. Circa 25% de clienți 
sunt moldoveni” (4.05).

Un businessman moldovean din Marea Britanie explică: „De obicei, 
există această tendință de angaja și compatrioți, cetățeni ai Republicii 
Moldova. E corect, deoarece e mai ușor să lucrezi cu ei. Le cunoș� mentalitatea 
și caracterul, comunici mai ușor. Deseori se întâmplă că omul de afaceri 
moldovean nu prea vorbește nici el englezește. În plus, poți angaja un 
moldovean pentru un salariu mai mic. Un nou-venit are nevoie de locuință, alte 
lucruri. Acordându-i ajutorul necesar, antreprenorul îi oferă un salariu mai mic 
față de cel al unui localnic. Oricum, nimeni nu plătește mai puțin decât 
minimumul stabilit de legislație. N-am auzit ca antreprenorii moldoveni să-i 
exploateze pe lucrătorii moldoveni. Noi încercăm să-i ajutăm. Mai întâi, 
legislația britanică nu permite să se plătească mai puțin de 7.20 lire sterline pe 
oră (salariul minim pe țară). În plus, Republica Moldova este o țară mică și 
informația se răspândește repede. Un businessman care se respectă nu se va 
îmbogăți pe contul altor oameni. Să-ți angajezi compatrioții ca să-i 
jecmăneș�? În mediul nostru predomină ideea că îi angajăm pe compatrioți ca 
să le dăm șansa de a avansa. Îi alegem, bineînțeles. Marea majoritate pleacă 
peste hotare pentru a câș�ga niște bani. Eu le explic că au menirea de a 
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produce, prin munca lor, noi valori care să fie prețuite pe piață. Și pentru 
această valoare produsă ei sunt remunerați și primesc salariu”(6.03).

„Să luăm cazul lui D. De ce moldovenii se trag la el. Fiindcă a adoptat o 
a�tudine corectă și onestă, iar răspunsul este reciproc. Aici totul este 
interdependent: depinde și de patron, și de angajați. Văzând o a�tudine 
binevoitoare și cins�tă, un salariu conform legislației, angajații adoptă și ei o 
a�tudine corespunzătoare. Nu-l dau de gol. În plus și el ș�e pe cine să angajeze. 
Iată de ce se țin de el. La el toți lucrează cins�t. Îi văd a�tudinea. Întotdeauna se 
vede a�tudinea patronului. Aceasta stă la baza comportamentului lor. Cel 
puțin, dacă nu al tuturor, atunci al majorității”(1.08).

Pentru un om de afaceri profesionism înseamnă responsabilitate a 
angajatului față de munca încredințată. Un antreprenor nu vede de ce ar fi 
supraveghetor, ar urmări cum se execută lucrările, ar verifica disciplina de 
muncă etc. În societatea contemporană, în businessul actual fiecare este 
responsabil de lucrul pe care îl efectuează.

Statul trebuie să fie interesat de dezvoltarea businessului, de aceea se 
cere simplificată procedura de înregistrare a întreprinderii, iar la o primă etapă 
vor fi oferite anumite facilități. „Portugalia este o țară foarte propice pentru 
afaceri. Aici �mp de oră (nu o zi, o lună sau un an) îți poți deschide și înregistra 
afacerea. În primul an ți se acordă diferite înlesniri. Al�el spus, există 
posibilitatea de a ac�va și în alte domenii, nu numai la construcție” (4.03).

Același lucru îl constată un antreprenor moldovean din Marea Britanie. 
„Diferența cea mai mare ține de legislație. În Regatul Unit, �mp de o zi, de 
acasă, prin net, poți lansa o întreprindere. În orice domeniu. Toate 
înregistrările se fac on-line, ceea ce oferă un mare  avantaj. Poți face orice din 
oficiu sau de acasă. Nu e nevoie să stai la coadă la ghișeu, la birouri etc. Nu eș� 
impus să contactezi cu funcționarii, în consecință nu poți fi impus să dai mită. 
Sistemul este creat și funcționează as�el încât să se evite contactul direct cu 
reprezentații puterii” (6.06). Mai mult ca atât, funcționează un șir de site-uri 
informaționale, so�uri u�le, programe etc.

Businessul funcționează în conformitate cu legislația, cu normele 
stabilite. În Italia aceasta îi garantează tânărului antreprenor că nu va fi 
strangulat cu tot felul de controale permanente. „Mi-am deschis afacerea 
acum șase ani. Chiar din prima lună am fost monitorizat de diferite structuri. 
Au venit de la poliție, de la finanțe și de la alte servicii care îți acordă 
permisiunea de a deschide afacerea. După aceasta vin să verifice dacă ai 
deschis și cum ai deschis. Au venit o dată… Apoi nu am mai avut verificări. Au 
fost o dată cei de la serviciul financiar. Ei vin atunci când ceva nu este în ordine: 
n-ai plă�t sau ei dețin o anumită informație… Aceasta este în cel mai rău caz” 
(2.08).

Situația este similară și în Portugalia. Migrantul trebuie să aibă toate 
actele în ordine. Al�el nu va fi angajat. „Persoanele sosite recent nu se pot 
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angaja până nu se legalizează. Cetățenii Republicii Moldova, chiar dacă au 
intrat legal pe teritoriul țării, nu au dreptul de a fi angajați. Noi, antreprenorii, 
nu-i putem angaja fără contract, fără livret de muncă, cont în bancă, număr de 
asigurare socială. Eu personal nu-mi un așa risc” (4.05).

În acest sens, businessmenii din spațiul post-sovie�c au o poziție mai 
puțin favorabilă. „Dificultățile în deschiderea businessului sunt numeroase: 
lipsa cunoș�nțelor și a experienței în afaceri, birocrația și corupția. Fiecare an 
de ac�vitate este un an de supraviețuire grea și luptă contra sistemului și a 
ambianței nesănătoase din  business. Este o lume unde eș� pradă sau 
prădător” (1.07).

„La administrarea afacerilor în Moldova și în Italia sunt aplicate aceleași 
principii. În Italia este însă mai ușor, deoarece nu sunt atâtea verificări ca în 
Moldova. În plus procedura de deschidere a afacerii în Italia este mai simplă, 
chiar dacă impozitele și taxele sunt mai mari decât în Moldova. Noi suntem 
sufocați de controalele autorităților aici în Moldova. În Italia funcționează 
principiul următor – dacă întreprinderea achită impozitele și taxele la �mp, ea 
va fi susținută de stat, și nu îngropată cum mi-a fost relatat de niște prieteni 
despre situația din Moldova. De exemplu, în Moldova trebuie să depui un 
număr mare de declarații, un teanc de documente. După spusele prietenilor 
mei, în Moldova birocrația și corupția la nivelul organelor de control sunt 
enorme” (2.10).

 În Italia organele de control inițiază verificări în cazul în care sunt 
descoperite inexac�tăți în rapoarte. Contabilul întreprinderii este responsabil 
de exac�tatea dărilor de seamă, el are obligația să anunțe patronul dacă sunt 
nereguli de eliminat, al�el serviciul fiscal poate să se prezinte cu un control. „Am 
avut o situație în primii ani de ac�vitate când cheltuielile depășeau veniturile. 
Contabilul mi-a zis atunci: „Eș� în minus. Ce facem? Va trebui să mai plăteș� 
circa 1500–2000 de euro pentru a acoperi cheltuielile, ca să ai un venit cât de 
cât. Decide, sau faci cum îți spun eu, sau fii gata de o verificare a organelor 
financiare. Dar vei avea posibilitatea să ac�vezi. Contabilul este cel care 
monitorizează situația. Nu aștepta să-ți vină controlul. Contabilul este plă�t ca 
să te țină la curent cu starea de lucruri reală. Atunci totul merge strună” (2.08).

Contabilul este angajat de asociație contra unei mici co�zații din partea 
fiecărui businessman. „Așadar, se lucrează în echipă. Cum se zice: o mână o 
spală pe cealaltă și apoi împreună spală fața”. Contabilul este italian. El 
deservește 60 de magazine. Câș�gă bine. El nu intră în consorțiu. Este plă�t de 
fiecare magazin. Eu îl plătesc 100 de euro pe lună, alte magazine tot. Are 60 de 
magazine, câte 100 de euro de la fiecare. Dacă mi-aș fi permis un contabil 
personal, m-ar fi costat bani enormi. Mai întâi nu prea înțelegeam acest lucru” 
(2.08). Este foarte avantajos pentru un om de afaceri, fiindcă nu este nevoit să 
achite un salariu întreg contabilului. Este încă o explicație de ce asociația este 
convenabilă.
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Să ai o afacere nu este, bineînțeles, deloc simplu. Dar dacă respecți 
regulile, atunci te simți independent, stăpân. Se cere să fii amabil cu vizitatorii, 
atent cu clienții, corect și riguros în respectarea promisiunilor. Sunt niște 
cerințe obișnuite pentru Moldova ca și pentru alte țări. „Nu-mi pare rău, 
deoarece mă simt stăpână pe des�nul meu, pe munca mea. Nu am frică că am 
deasupra un șef, un patron. Eu respect toate regulile, toate înțelegerile. Sunt 
punctuală, îmi place această abordare. Dacă am promis clientului că va fi gata 
comanda astăzi, înseamnă că trebuie s-o fac astăzi. Și dacă pot, o fac chiar mai 
repede și mai bine… Și mai zâmbeș�, primind clientul. Înseamnă foarte mult 
aceste lucruri” (2.08). 

Businessul moldovenesc peste hotare și perspec�vele businessului
 în Moldova 

Se ș�e că diaspora are rolul de catalizator în dezvoltarea relațiilor 
comercial-economice între țara de origine și cea de ședere: prin propriile 
întreprinderi, prin consultații oferite colegilor și partenerilor din țara de 
ședere, prin incitarea lor la a lansa o afacere și a colabora cu țara de origine a 
migranților. Republica Moldova nu este o excepție în acest sens.

As�el, Italia ocupă locul al treilea printre țările cu care Moldovei are 
relații comercial-economice. În ce privește numărul de întreprinderi din 
Moldova, Italia ocupă locul întâi. În Moldova sunt 1.500 de întreprinderi cu 
inves�ții italieneș�. Italia este al doilea inves�tor, după Olanda,  în portul de la 
Giurgiuleș�. Majoritatea întreprinderilor italiene fac parte din businessul mic 
sau mijlociu.

Experții menționează că mulți moldoveni care au lucrat în Italia s-au 
întors în Moldova și au deschis afaceri comune cu italienii. „Italienii au destul 
de multe companii în Moldova. Însă aproape toate sunt în industria de 
croitorie. În Moldova există minifabrici. Businessul italian este puțin prezent în 
agricultură. Potențialul nostru în agricultură este destul de mare. Cu condiția 
unei stabilități poli�ce, a susținerii antreprenorilor din partea statului, a unei 
poli�ci echilibrate în privința inves�torilor străini, oferirea unei pla�orme mai 
simple și ușoare pentru inves�ții, colaborare, dezvoltare. Stabilitatea poli�că 
contează, deoarece niciun italian nu va inves� un milion de euro, fără să fie 
sigur de ce se va întâmpla mâine-poimâine. Atunci când din bănci dispare un 
miliard de dolari, nimeni nu dorește să investească. Furtul miliardului a fost o 
lovitură mortală” (2.02).

Se poate constatata interesul autorităților italiene de a dezvolta 
businessului moldovenesc în patria lor. Ele sunt dispuse să le acorde ajutor 
migranților moldoveni care doresc să lanseze afaceri, aflându-se în Italia sau în  
Moldova. Este vorba de deschiderea și funcționarea unor întreprinderi sociale. 
„Ministerul Muncii din Italia oferă fonduri pentru a ne acorda ajutor nouă în 
Moldova la deschiderea de întreprinderi sociale. Italia prezintă, în acest sens, 
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un mare interes pentru noi. Aici există peste 8 milioane de iniția�ve, proiecte și 
întreprinderi în domeniul social. La acest capitol, italienii sunt printre lideri în 
Europa” (2.01).

Să menționăm și că experiența italiană în domeniul businessului 
inovator este de mare valoare pentru Moldova, din punctul de vedere al 
angajării în câmpul muncii a oamenilor la întreprinderi mici, care nu necesită 
mari inves�ții. „O pătrime din bogăția națională a Italiei se produce din noile 
tehnologii. Aici sunt 6 milioane de antreprenori (fiecare al zecelea cetățean al 
Italiei își are afacerea sa). Întreprinderea poate avea doar 2–3 angajați, dar 
există 6 milioane de întreprinderi de diferite mărimi, potențial financiar, statut 
economico-juridic. Micul business este acela care produce inovații” (2.04).

În același �mp, sunt propuse căi concrete pentru realizarea businessului 
în patrie. „Primul aspect – e nevoie să se cer�fice produsele biologice. Aceasta 
se referă la produsele alimentare.

Al doilea aspect: inves�țiile financiare în sectorul industriei agricole, 
asigurarea dezvoltării industriale a agriculturii. Renunțarea la sistemul sovie�c 
de planificare. Fiecare își determină locul său pe piața de produse și servicii.

Al treilea aspect: trebuie să fie cât mai multe întreprinderi mici agricole. 
Să se deschidă consorții. Diaspora, de asemenea, trebuie să-și joace rolul, să 
revină acasă pentru a realiza programul „1+1=2”. Italia va mai inves� încă „2” 
și va ieși „4”. Adică nu PARE „1+1”, ci PARE „1+1+2”. Cu „2” din partea italiană 
vom avea  „4” și diaspora va fi favorită. Dar trebuie să fie clar că inves�țiile sunt 
necesare…

Se impune încheierea unui acord internațional între Moldova ți Italia nu 
atât pentru migrare, cât pentru reîntoarcerea migranților. Avem în Italia 
diaspora voastră, oameni care au 50–60 de ani. Ei toți vor să se întoarcă acasă 
să-și ajute țara. În Moldova există programul PARE „1+1”, adică 10.000 de euro 
investește persoana plus  10.000 de euro sunt din partea statului, avem 20.000 
de EURO. Mai adăugăm 20.000 din partea Italiei, cu garanția de a deschide  
mici întreprinderi agricole în cadrul unui consorțiu de producere a produselor 
agricole: morcov, mere,pere, nuci, cu o anumită planificare inspirată din Italia 
și Europa” (2.03).

Apreciind ca benefică dorința autorităților moldoveneș� de a s�mula 
dezvoltarea businessului în Moldova și peste hotare, de a consolida legăturile 
lor, interacțiunea și  inves�țiile în vederea dezvoltării patriei, experții 
consideră că nu întotdeauna se ține cont de specificul businessului 
moldovenesc peste hotare. Iată de ce, de multe ori, eforturile nu au efect. În 
special, este vorba de par�ciparea oamenilor de afaceri la evenimente ca 
Diaspora Business Forum la Chișinău și Forumurile de Inves�ții, organizate 
peste hotare. „Cred că este un lucru bun, mai ales pentru businessmenii serioși 
sau pentru cei care vor să investească în Moldova. Eu, de obicei, nu par�cip la 
forumurile de inves�ții sau la evenimente de așa fel, fiindcă ele pot interesa, în 
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cadrul marelui business, pe cei care ac�vează în domeniul de vânzări sau vor 
să-și lărgească piața de desfacere” (1.07). „După mine, business forumurile 
reprezintă o șansă pentru cei care vor să investească și cei care își propun să 
creeze noi piețe de desfacere pentru afacerea lor. Este pentru companiile mari. 
Noi suntem mici…” (2.10).

Experții observă că problema esențială a dezvoltării businessului în 
Moldova este discrepanța dintre legislația țării destul de modernă și liberală, 
pe de o parte, și prac�cile de aplicare a legilor, pe de alta. „Rudele ne zic că 
există probleme cu serviciul fiscal care realizează controale. În Italia fiscul e 
foarte dur. În Moldova mai există încă o sumedenie de proceduri inu�le, 
îndeosebi privind standardele. Am auzit de la prietenii mei din Moldova că se 
confruntă cu mari dificultăți, în special cei care își au afacerea în sectorul 
agricol. Eu însă cred că problema principală este corupția. Toți ceilalți mă 
susțin. În același �mp, o rudă mă asigură că este foarte greu de a accede la 
fondurile europene. Se creează multe obstacole, autoritățile nu te ajută, nu îți 
oferă servicii de calitate” (2.10).

Experții consideră că se cere, de asemenea, să se țină cont de 
mentalitatea moldovenească, care este încă foarte puțin orientată spre 
deschiderea businessului. La bază se află presiunea tradițiilor ce nu țin de 
economia de piață, lipsa de cunoș�nțe în business, frica de necunoscut, frica 
de a risca etc. „Din păcate, puțini moldoveni investesc bani în business. Ei sunt 
sau foarte săraci, sau prea orgolioși și nu au o viziune de perspec�vă. Preferă 
să muncească din greu ca să-și repare casa, gardul, dar în niciun caz să 
investească într-o afacere ce le va aduce profit și le va ușura viața. Chiar și frații 
mei care au afacerile lor. De la început, refuzau să investească în afacere, nici în 
ruptul capului. Soțiile lor își făceau planuri să repare apartamentele, ceea ce 
necesita bani grei. Cheltuieli lipsite de logică. Am insistat mult �mp, le 
aduceam argumente, dar ei au niște păreri foarte conservatoare. Nu vor să 
riște. Le place să cheltuiască ceea ce au agonisit, nu se gândesc la profit. Cred 
că este caracteris�c pentru mulți moldoveni. Mentalitatea trebuie schimbată. 
Puțini sunt cei care se gândesc cum să producă bani. Mulți doresc doar să aibă 
un loc de muncă, un salariu mare, să trăiască în funcție de posibilități” (1.07).

Oamenii de afaceri moldoveni și străini au rezerve în a inves� în 
Moldova. Cauzele le găsim în instabilitatea poli�că, în corupție, în furtul 
miliardului și în climatul inves�țional nefavorabil. Ei vor să li se garanteze că 
situația nu se va mai repeta, că nu-și vor pierde banii, afacerea. În afară de 
aceasta, oamenii nu sunt documentați cu privire la oportunitățile de 
deschidere a unui business, dar și procedura urmează a fi simplificată. „După 
mine, businessul moldovenesc trebuie să aibă acces mai liber, mai avantajos și 
mai simplu la creditele comerciale. De asemenea, oamenii de afaceri să fie mai 
bine informați despre proiectele inves�ționale existente, despre credite, 
despre proceduri mai simple de acces, alte instrumente financiare și preferințe 
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fiscale. Întorși acasă, migranții moldoveni trebuie să fie imediat informați, nu 
să se aștepte până ei vor veni să se documenteze. Ca să vă dau un exemplu, o 
rudă de a mea voia să crească capre de rasă, dar atunci când s-a interesat cu 
referire la import  și actele necesare i s-a dat răspunsul: „Eu nu ș�u, ci�ți legea”. 
Dar omul nu a fost atâția ani în țară, ce poate ș�? Trebuie ajutat. Nu în ul�mul 
rând, antreprenorul trebuie să cunoască regulile jocului, ele îi vor permite o 
dezvoltare constantă. Este ceva ce nu este respectat în Republica Moldova. Ca 
și stabilitatea economică, și poli�că” (2.10).

De aceeași părere este și un expert din Israel îngrijorat de problema 
garanțiilor referitoare la banii pe care oamenii îi investesc. „În Moldova lipsește 
o stabilitate legisla�vă. Dacă aceasta ar exista, s-ar putea ameliora climatul 
inves�țional, spre exemplu în domeniul turismului. Moldova are multe locuri 
frumoase pentru odihnă. Întotdeauna am visat să promovez programe 
turis�ce pentru copii. Să aduc grupuri de copii din Israel în Moldova, cum era 
cândva în taberele de vară pioniereș�, în vacanță. Sunt niște locuri 
extraordinar de pitoreș�. Se cere însă creșterea calității serviciilor.

Acum negociez un proiect de colaborare cu o companie turis�că din 
Moldova. Vrem să aducem în Moldova turiș� din Israel. Iar din Moldova – 
turiș� în Israel. Avem și proiecte de turism cura�v, ca oamenii să vină în Israel 
pentru a se trata la prețuri accesibile. Avem acorduri cu clinici pentru un 
examen medical complex de 3–4 zile.

Nepotul meu este originar din Moldova. Nu o singură dată am abordat 
subiectul. Am decis împreună la consiliul familiei să deschidem o afacere în 
Moldova. Din păcate, nu am reușit să dezvoltăm proiectul de business. De la 
început totul era bine, dar ulterior cineva l-a amăgit. Banii i-am pierdut. 
Nepotul a deschis anul trecut o afacere în Moldova. Peste un �mp, inves�țiile s-
au epuizat. Au vrut să câș�ge milioane imediat. Dar au pierdut milioane de 
euro. Această situație trebuie să fie rezolvată într-o judecată din Israel sau din 
Europa. În Moldova lipsește o legislație clară.

E nevoie de o bază solidă și de un nivel de încredere adecvat. Bineînțeles 
că este un câmp mare de lucru. În �mpul unor întâlniri, discutăm tot felul de 
iniția�ve privind dezvoltarea businessului în Moldova sau importul de mărfuri 
în Israel. Și totuși există probleme. În primul rând, din partea Israelului, de 
exemplu legate de sistemul vamal sau, în mare măsură, sistemul cușer. Cu 
siguranță că este mult mai ușor să exporți în Moldova din Israel, de aceea mulți 
businessmeni sunt gata să-și vândă mărfurile sau businessul în Moldova.

Trebuie să existe o asigurare a statului sau garanții din partea statului 
privind inves�țiile în afaceri comune. Eu trebuie să am garanții din partea 
statului privind inves�țiile mele. Am mai zis că e nevoie de legi normale, 
impozite corecte, încredere între partenerii de afaceri. Încrederea guvernului 
față de mediul de afaceri și a businessmenilor față de guvern. Numai în aceste 
cazuri vor exista iniția�ve inves�ționale” (5.05).
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Pe lângă cele menționate supra, și alte aspecte ale dezvoltării 
businessului sunt relevate de un om de afaceri din Marea Britanie. 
„Întreprinzătorii din Republica Moldova ac�vează în condiții grele. Nu cred că 
noi, businessmenii, de peste hotare trebuie să avem facilități. Altceva este că 
oamenii care și-au agonisit averea peste hotare au nevoie de garanții, de 
protecție pentru a se simți în securitate. În mediul de afaceri informația se 
răspândește extrem de repede și sunt cunoscute numeroase exemple când 
întreprinzătorilor le-au fost create obstacole ar�ficiale, ca să nu poată să-și 
vândă marfa, să-și dezvolte afacerea etc.” (6.07).

În concluzie, menționăm că businessul moldovenesc de peste hotare 
evoluează. Deși este abia la începuturi, există deja și exemple încurajatoare, 
dar s-au profilat și problemele esențiale. Rezolvarea lor va servi la dezvoltarea 
mai eficientă a businessului și la creșterea importanței sale în țara de ședere și 
în țara de origine. Avem ce învăța de la businessul moldovenesc din țările 
gazdă, experiență care va fi, fără îndoială, u�lă atât autorităților, cât și 
oamenilor de afaceri din  Republica Moldova.
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9. ASOCIAȚIILE DIASPOREI

Potrivit Biroului Relații cu Diaspora al Republicii Moldova, diaspora 
moldovenească se cons�tuie din circa 250 de asociații în peste 30 de țări, 
incluzând și grupurile de iniția�vă, și grupurile de excelență profesională. Cele 
mai multe asociații sunt înregistrate în Italia, România, Ucraina, Federația 
Rusă, Portugalia, Franța, USA și Canada. Tipurile asociațiilor diasporei sunt 
diferite, în funcție de statutul juridic, modelul de administrare a afacerilor și 
domeniul de ac�vitate. „Asociațiile și grupurile diasporei au un rol important 
în realizarea acțiunilor și obiec�velor strategice în domeniul diaspora,  
migrație și dezvoltare. Factorul integrator pentru toate structurile diasporei 

35este  apartenența  națională  și  civică.”
Conform Biroului Relații cu Diaspora al Republicii Moldova, la sfârșitul 

anului 2016,  au fost înregistrate 94 de asociații ale diasporei moldoveneș� în 
3619 țări  (plus, s-au înregistrat cinci ONG-uri din Republica Moldova cu o 

ac�vitate legată de diaspora moldovenească de peste hotare).
Aceste date nu sunt atât de impunătoare în comparație cu cele ce 

figurează în Strategia națională „Diaspora 2025”. Se pare însă că prin 
autoînregistrare s-a putut efectua o anumită selecție, eliminându-se 
organizații care nu se autoiden�fică ca asociații ale diasporei moldoveneș� sau 
nu sunt apreciate ca organizații ce ac�vează de facto. Ele diferă sub aspectul 
obiec�velor, vectorilor, formelor de ac�vitate și al implicării. Există asociații 
care ac�vează de mult �mp, și-au câș�gat o anumită imagine prin acțiuni de 
ordin cultural și social atât în țara de ședere, cât și în Republica Moldova. 
Majoritatea asociațiilor diasporei moldoveneș� colaborează cu Biroul Relații cu 
Diaspora, sunt prezente la evenimentele misiunilor diploma�ce moldoveneș�, 
la Congresele diasporei, la Zilele diasporei. 

Printre acestea sunt și organizații ce reprezintă țări de interes pentru 
noi: 32 de asociații reprezintă Italia, 10 Rusia, câte două Portugalia, Germania 
și Marea Britanie. În lista amin�tă nu sunt indicate asociațiile diasporei 
moldoveneș� din Israel. Analiza noastră a arătat că nu toate asociațiile ac�ve s-
au înregistrat la Biroul Relații cu Diaspora, pe de o parte, iar pe de alta, există și 
asociații despre care pe parcursul inves�gației nu am deținut informații.

MAREA BRITANIE
În Marea Britanie există două asociații ale diasporei înregistrate oficial: 

Asociația studenților moldoveni și „Vatra” (6.05), care desfășoară ac�vități 

35 Hotărârea Guvernului Strategia națională „Diaspora-2025”, nr. 200 din 26.02.2016. // 
Monitorul Oficial din 4.03.2016, nr.49-54, art.230, 
h�p://brd.gov.md/sites/default/files/sn_diaspora_2025_web.pdf
36 h�p://brd.gov.md/ro/content/lista-asocia�ilor-comunita�lor-si-grupurilor-de-ini�a�va-ale-
diasporei-republicii-1 
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mul�ple urmărind consolidarea cetățenilor moldoveni. Organizează acțiuni de 
odihnă și diver�sment pentru copii și adulți (fes�valul „Mărțișor”, fes�valuri 
pentru copii, fes�valul „ La vatra neamului”, meciuri de fotbal etc.). Caută noi 
forme de ac�vități pentru a atrage oamenii și a-i ac�viza. Experții menționează 
că, de facto, în țară există mai multe asociații moldoveneș�, multe create și 
funcționând în Internet (6.09).

Să menționăm  importanța, atrac�vitatea și u�litatea programului 
„Mentor me” promovat de studenții moldoveni din Marea Britanie. Experții 
consideră că un as�el de program, orientat spre necesitățile �nerilor studioși, 
„trebuie amplificat și prin alte iniția�ve, axate și pe alte categorii de migranți 
moldoveni” (6.09).

O latură importantă a asociațiilor moldoveneș� din Marea Britanie este 
că ele au învățat să-și asigure de sine stătător finanțarea proiectelor și nu cer 
ajutor  financiar de la Moldova. Este un indice serios de maturizare a diasporei, 
care s-a transformat într-un par�cipant real la procese sociale și care se 
respectă, fiind la rândul său respectat.

 Organizațiile diasporei din Regatul Unit se remarcă printr-o ac�vitate 
socială bine pusă la punct, datorită faptului că mentalitatea britanică este 
orientată spre acțiuni de binefacere, abordare ce se transmite și migranților 
moldoveni. „Cei care trăiesc aici adoptă comportamentul britanicilor referitor 
la actele de binefacere. As�el, se produce un transfer comportamental. Sunt 
organizate iarmaroace de binefacere. Asociațiile iden�fică proiecte și 
urmăresc diferite obiec�ve. Sunt foarte ac�vi studenții și �nerii profesioniș�. 
Apreciem abordarea lor pragma�că. Ei sunt mo�vați să-și contribuie la 
binefacere” (6.01). Orientarea spre binefacere creează o bază reală atât pentru 
unirea diasporei, reprezentanților asociațiilor moldoveneș� în țara de 
des�nație, cât și pentru a acorda ajutor copiilor, bătrânilor, invalizilor și 
orfanilor, în general oamenilor săraci din Moldova.

În Marea Britanie se mai observă și tendință  bine definită de coordonare 
a eforturilor, de cooperare între asociațiile diasporei moldoveneș�. Se 
realizează o poli�că de colaborare informațională și organizare a unor 
evenimente comune cu Republica Moldova și cu asociațiile diasporei 
moldoveneș�, în primul rând, în domeniul carității (6.05).

Diaspora moldovenească, asociațiile acesteia nu sunt numeroase aici, 
dar  se  caracterizează  prin  maturitate,  calitatea  ac�vităților,  experiența 
acumulată.

GERMANIA
În Germania formarea asociațiilor nu cunoaște o răspândire largă. 

Conform sta�s�cilor, există 5–7 asociații, printre care doar două sunt viabile (la 
Berlin și la Frankfurt pe Main). Asociațiile în cauză, prac�c, au rămas 
necunoscute migranților moldoveni, ac�vitatea lor fiind nesemnifica�vă, 
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dovadă a faptului că diaspora moldovenească în Germania încă se află la etapa 
de formare. 

O atare stare de lucruri se explică, după părerea noastră, printr-un șir de 
circumstanțe. Una dintre cele mai importante este caracterul tardiv al creării 
asociațiilor moldoveneș� în această țară. Expertul german dezvăluie cauzele 
acestui  fapt  într-un mod destul de convingător. „La drept vorbind, nu cunosc 
organizații de diasporă în Germania. Posibil e și vina mea. Mă ocup mai mult de 
afacerea mea, de familie. Însă, cred,  la mijloc este și o altă problemă. 
Moldovenii care trăiesc în Germania nu sunt predispuși la ac�vități sociale. 
Presupun că acest fenomen este cauzat de mai mulți factori: statutul social, 
numărul de moldoveni în localitate. În plus, Germania a fost descoperită de 
moldoveni mai târziu. În afară de aceasta, după câte ș�u, diaspora se 
formează printre migranții care  necesită ajutor, au un statut social neprotejat, 
care se află într-o situație grea. Adică e nevoie de o comunitate numeroasă 
care să aibă același statut, aceleași probleme de existență. În cazul nostru, nu 
este așa. Și încă un lucru: fac o comparație cu Italia. Acolo există multe 
persoane care se ocupă de îngrijirea bătrânilor și bolnavilor, care lucrează 24 
din 24. Evident, pentru a depăși depresia, acestea au nevoie de comunicare, în 
primul rând, cu compatrioții lor care se confruntă cu aceleași probleme. Au 
nevoie să scape de  energia și emoțiile nega�ve. Simt necesitatea să se plângă 
cuiva. Adică, pentru migranții moldoveni, aceste întâlniri sunt un fel de 
psihoterapie. Dar nu cu un medic specialist, ci cu un moldovean cu care vor sta 
undeva, vor mânca o pizza, niște sarmale, vor cins� un pahar de vin. La noi, în 
Germania, această ac�vitate este mai puțin solicitată, fiindcă situația este 
diferită. Îngrijirea persoanelor în etate, a bolnavilor sau a copiilor este 
inexistentă (sau aproape inexistentă). Aici, în Germania funcționează un alt 
model de ajutor social” (3.03).

În Germania cetățenii moldoveni preferă asociațiile virtuale, cele din 
rețelele sociale. „Studenții sunt uniți în rețelele sociale on-line (Facebook etc.). 
În rețelele sociale există câteva asociații moldoveneș� care oferă consultații la 
diferite subiecte și răspund la mul�ple întrebări, puse de concetățenii noștri. În 
majoritatea lor, membrii acestor asociații sunt studenții” (3.08). Comunicarea 
personală reală este înlocuită prin cea virtuală, prin intermediul Internetului, 
al rețelelor sociale, ceea ce este substanțial mai ușor, mai simplu, mai 
confortabil și mai puțin solicitant din punctul de vedere al �mpului, al energiei 
psihice și fizice a persoanei. „Cred că migranții moldoveni nu sunt prea dispuși 
să stabilească și să întrețină legături constante cu compatrioții lor. Ei se 
limitează, în special, la relațiile de serviciu, le este suficient. Ca și nemților. Au 
un cerc apropiat de prieteni cu care se întâlnesc. Și aici criteriul principal este nu 
atât naționalitatea, cât interesele comune. Spuneați că nimeni nu a răspuns la 
anunțul Dvs. de a se împrieteni pe rețelele sociale. Cred că este o reacție 
nega�vă la „furtul miliardului”. Dar principalul este altceva – despre ce am 
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vorbit mai sus. Nu aparțineți cercului apropiat și ei nu vor să-și facă probleme, 
creându-și cunoș�nțe noi. N-au nevoie de aceasta. Contactele on-line le 
înlocuiesc în mare măsură comunicarea cu pământenii. Nu este nevoie să te 
încordezi, să te pregăteș� de comunicare, să mergi undeva, să pierzi �mpul… În 
Internet totul este simplu. Nu văd omul, dar când vreau, îi scriu, îi văd 
fotografiile. Este relaxant și confortabil. Parcă este, dar parcă și nu-i. Fără 
vreun fel de obligațiuni” (3.04).

ITALIA
Experții moldoveni și străini consideră că procesul de formare a 

organizațiilor diasporei are loc, în cea mai mare măsură, în Italia și 
menționează o creștere can�ta�vă și calita�vă a sectorului asocia�v al 
organizațiilor diasporei, remarcând noi tendințe în dezvoltarea lor. În 2014, 
Ambasada Moldovei din Italia în comun cu Ministerul italian al Muncii au 
organizat cartografierea asociațiilor diasporei în diferite regiuni ale țării, în 
cursul căreia au fost atestate peste 70 de asociații ale diasporei moldoveneș�. 
S-a stabilit că majoritatea acestor asociații sunt slab structurate. Ele au fost 
înregistrate, au luat un cod fiscal, însă, în realitate, nu au evidență contabilă, 
nici măcar un buget minim. Majoritatea există doar pe hâr�e, iar multe nu sunt 
deloc ac�ve. În același �mp, există diferite grupuri și asociații care se 
poziționează ca informale. Între asociațiile diasporei moldoveneș� există o 
anumită solidaritate, remarcându-se toată mul�tudinea  de vectori poli�ci. 
Există asociații pro-române (unioniste) și moldoveniste (pro-statale). Asociații 
pro-ruseș� sunt mai puține. Între asociațiile existente se constată probleme de 
comunicare, iar încercările de a stabili un dialog nu au, pentru moment, 
rezultate promițătoare.

După cum menționează expertul: „Mai întâi, majoritatea se implica în  
promovarea culturii, tradițiilor, organizarea evenimentelor culturale și 
ar�s�ce, a concertelor. În ul�mii ani, de fapt, în ul�mii 2–3 ani, au început să 
apară asociații cu direcționare socială, preocupate de propagarea și apărarea 
drepturilor omului. Unele asociații își schimbă arealul de ac�vitate. Această 
tendință are un caracter pozi�v. Referitor la calitatea asociațiilor, vedem că ea 
se ameliorează treptat. Ele încep să capete o structură. Se diseminează 
experiența pozi�vă, se încearcă crearea de rețele. Mai există încă problema 
comunicării. Dar se încearcă un schimb de experiență: scrierea unui proiect, 
prezentarea lui pentru obținerea de finanțare. Este și aceasta o tendință 
binevenită” (2.01).

ISRAEL
Spre deosebire de alte țări în care asociațiile diasporei se formează, în 

special, din migranții de muncă majoritatea moldoveni, în Israel la baza lor stau 
evreii etnici, na�vi din Moldova, care au revenit în patria lor istorică. Acest 

9. ASOCIAȚIILE DIASPOREI 



116

proces a început în perioada sovie�că și s-a perpetuat și după 1991, în nou-
creata Republica Moldova. Rolul migranților de muncă moldoveni în formarea 
asociațiilor diasporei e prac�c inexistent din cauza specificului  migrației de 
muncă moldoveneș� în Israel. Ea se reduce la par�ciparea  la evenimentele 
asociațiilor deja existente. Asociațiile diasporei moldoveneș� nu sunt 
numeroase, printre ele cele mai cunoscute sunt  Beit-Basarabia, creată în 

37perioada interbelică de către originarii din Basarabia , și asociația „Izvoraș”.
Specificul asociațiilor moldoveneș� din diasporă este că se bazează pe 

originari din orașe moldoveneș� care trăiesc în Israel, reuniți după principiul 
localităților de proveniență : bălțeni, teleneșteni, edinețeni etc. În același �mp, 
diaspora moldovenească din Israel este destul de asociată,  unită. Aici se 
organizează Forul diasporei moldoveneș� din Israel, la care iau parte și 
migranții de muncă. E de menționat și faptul că nu există o sciziune între 
diaspora de pe malul stâng și drept al râului Nistru. „Restaurantul „Barza Albă” 
este locul unde ne adunăm. Are doi proprietari ospitalieri originari din 
Moldova. Denumirea restaurantului vorbește de la sine. Diaspora este o 
noțiune care include foarte mulți parametri și caracteris�ci. Este greu acum să 
o descriu. Dar, mai întâi de toate, este  felul cum te simți ca persoană și lipsa de 
jenă referitoare la țara ta de origine. Este și o anumită mândrie pentru țara ta. 
Aici ne lipsește mult sa�sfacția pentru succesele Moldovei” (5.03).

PORTUGALIA
La ora actuală, în Portugalia există circa 10 asociații culturale răspândite 

în toate regiunile țării. În special, acolo unde sunt concentrați cetățenii 
moldoveni. „Vreau să vă vorbesc despre Centrul cultural moldovenesc. De la 
începutul existenței sale și până în prezent el acordă ajutor migranților în 
privința legalizării, integrării sociale, studierii limbii portugheze. Asociația 
„Capela” din Por�mão, sudul Portugaliei, se ocupă de legalizarea cetățenilor 
moldoveni. „Liga femeilor” din Almada promovează cultura țării, lucrează cu 
copiii. Asociația „Tezaur” din Faro organizează ac�vități cu copiii noștri. La 
Porto ac�vează Asociația „Calina” care se ocupă de legalizarea și integrarea 
migranților.  Asociația „Trei culori” promovează cultura Republicii Moldova în 
Portugalia. Asociația „Pro-Diaspora” ac�vează în domeniul mass-media. 
Asociația „Miorița” se  ocupă de copii și de promovarea culturii” (4.06).

În ul�mul �mp, ia amploare interesul față de asociațiile după domenii 
profesionale. As�el, ac�vează cu succes „Asociația medicilor”. Sunt create 
asociații profesionale ale învățătorilor. „Comisarul suprem al Portugaliei pe 
integrare și dialog oferă în fiecare an un suport material celor mai ac�ve 
asociații. Bineînțeles că suma de 15–20 de mii de euro este un suport mai 

37 Аникин В. Выходцы из Молдовы в Израиле: портреты в деловом интерьере и не только. 
// Moldoscopie (Probleme de analiză poli�că). nr.4 (LXXV), 2016. – Chișinău: USM, USPEE, 
AMSP, 2016, с.133-134.
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degrabă simbolic, dar este un lucru bun. Acest ajutor este oferit în bază de 
proiecte… Anii trecuți circa 60 de asociații de diasporă primeau anual ajutor 
financiar din partea autorităților portugheze. Ne era plăcut că printre 
învingători erau mereu două, trei, ba chiar patru asociații moldoveneș�. 
Diaspora noastră este considerată una model în Portugalia” (4.01).

Asociațiile moldoveneș� din Portugalia și-au demonstrat capacitatea de 
a se solidariza. În ul�mul deceniu s-au organizat congrese ale diasporei 
moldoveneș�, unde rolul-cheie l-a avut Centrul Cultural Moldovenesc, care a 
ș�ut să unească asociațiile de diasporă, ceea ce a dus la crearea Consiliului 
comun  consulta�v al diasporei moldoveneș� din Portugalia și la ameliorarea 
colaborării între asociații. Credem că Portugalia face parte, împreună cu Italia 
și Canada, din diasporele cu asociațiile moldovenilor cele mai dezvoltate de 
peste hotare.

RUSIA
Având în vedere prezența în Rusia, încă de pe �mpurile sovie�ce, a 

numeroși originari din Moldova, înaltul lor statut social, profesional și cultural, 
dar și valurile de migranți de muncă și durata formării asociațiilor de migranți 
în perioada post-sovie�că, nu putem susține că aici, sub aspect can�ta�v, 
acestea ar fi prea multe. Ele sunt aproxima�v 20 la număr, șase dintre care 
ac�vează la Moscova, una la Sankt-Petersburg, iar celelalte în regiuni. Unul 
dintre experți menționează că, pentru a inaugura o asociație de diasporă de 
nivel federal în Rusia, trebuie să fii reprezentat în 46 de subiecte ale Federației 
Ruse. „Este firesc să te aștepți la o ac�vitate sporită a diasporei în zonele cu o 
concentrație mai mare de migranți. Dar nu este așa. Acolo unde sunt 10–20 de 
persoane, oamenii se organizează mai repede și mai ușor. Spre exemplu la 
Irkutsk, la Novosibirsk, unde sunt doar câțiva moldoveni, ei s-au găsit și s-au 
organizat. Ei sunt mai uniți decât în alte regiuni, în care sunt mii, ba chiar zeci 
de mii de migranți moldoveni. Acolo e cu mult mai greu să reuneș� oamenii” 
(1.01).

Printre cauze am putea amin� caracterul circular al migrației de muncă 
care nu favorizează crearea de asociații ale diasporei. În plus, din mo�ve 
istorice, socioculturale și psihologice, moldovenii se integrează foarte ușor în 
Rusia, unde „se dispersează” . În plus, asociațiile existente  nu răspund pe 
deplin cerințelor migranților de muncă și cetățenilor Rusiei originari din 

38  Moldova cu reședința permanentă în Rusia : „Problema organizațiilor 
diasporei moldoveneș�... este că ele consideră că au misiunea de a deveni o 
punte între patrie și Rusia” (1.02).

Trebuie ținut cont și de faptul că printre migranții moldoveni „a�tudinea 
față de organismele diasporei este foarte rezervată. Circa 80% dintre migranți, 

38 Мукомель В., Кеяну-Андрей Д. Молдаване в Российской Федерации: социально-
экономический профиль и вызовы на уровне политик.  – Кишинев, МОМ, 2013, с.75.
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în general, nu au auzit nimic despre ele. Dacă le contactează, este doar pentru 
a obține un ajutor. Dar îl obțin extrem de rar.  În majoritatea cazurilor pot primi 
o susținere juridică sau informațională” (1.02). 

Deschiderea insuficientă a Rusiei și a poli�cilor ei spre migranți are un 
impact nega�v. Diferența de a�tudine față de reprezentanții din diferite zone 
ale Moldovei se reflectă în apariția unor asociații moldoveneș�, comunități ale 
originarilor  din  stânga  Nistrului  și  comunități  ale  găgăuzilor  care  nu 
interacționează. Este valabil atât pentru Moscova, cât și pentru  regiuni.

Contactele slabe între originarii din Moldova migrați pe �mpurile 
sovie�ce și migranții de muncă actuali se explică prin poziții sociale diferite, 
specificul mentalității și  opiniei publice.

Lipsa de unitate a asociațiilor de diasporă promoldoveneș�, crearea 
pozițiilor privilegiate pentru anumite asociații (amplasarea în ambasadă etc.) 
își pun și ele amprenta. Mai mult, asociația a venit cu iniția�va realizării unei 
reuniri a tuturor asociațiilor: „Aceș�a (Congresul asociațiilor moldoveneș�) au 
pre�ns să fie o forță unificatoare. Dar nu toți au acceptat” (1.03).

Diaspora moldovenească din Federația Rusă se află abia în etapa de 
formare. În ul�mii 5–7 ani, după cum menționează experții (1.01), ea a devenit 
mai ac�vă.

Asociațiile diasporei moldoveneș�: puncte forte și puncte slabe
Experții menționează că procesul de formare a asociațiilor diasporei 

moldoveneș� are un caracter spontan, asociat dorinței reprezentanților 
asociațiilor de a se uni, de a crea organizații cu scopul de promovare și păstrare 
a limbii materne, a culturii și tradițiilor  sau de a acorda ajutor informațional și 
juridic migranților. „Există trei obiec�ve mai importante ale asociațiilor: 
promovarea culturii; promovarea moldovenilor. Avem și un slogan: Unde sunt 
moldoveni, acolo suntem noi!”. Vrem să ne păstrăm cultura, tradițiile, 
iden�tatea. Să nu ne pierdem printre străini, printre alți oameni, să menținem 
moștenirea cu care am venit de acasă. Asociațiile sunt văzute ca niște structuri 
menite să se ocupe de cultură, de păstrarea limbii, tradițiilor, obiceiurilor. 
Biserica nu ne contactează. Nici noi nu o contactăm. Găsim soluții cu propriile 
forțe. Dar suntem în relații bune și colaborăm. Organizăm evenimente comune 
cu   Biserica,   întâlniri   pentru   migranți,   pentru   comunitatea   noastră 
moldovenească” (2.06).

Treptat, au început să apară asociații care nu urmăresc finalități 
etnoculturale. Acestea își propun obiec�ve sociale, informațional-consulta�ve, 
de protecție a drepturilor omului, spor�ve, de diver�sment. „Direcția cea mai 
importantă de ac�vitate a asociației noastre este informarea migranților. 
Atunci când o persoană este informată, ea se simte mai liberă, mai sigură, mai 
integrată. Omul nu se simte desconsiderat, discriminat. El este mai fericit. 
Poate să-și consacre �mpul liber altor lucruri. Acesta este scopul nostru 

9. ASOCIAȚIILE DIASPOREI 



119

principal. Dar avem și altele: colaborarea, alte ac�vități. Suntem deschiși spre 
colaborare. Al doilea scop este apărarea drepturilor femeilor, informarea lor. 
Dar la noi se adresează nu doar femeile, ci și bărbații” (2.07).

 La aceasta se referă și liderul asociației moldoveneș� din Germania. 
„Organizația noastră purta la început denumirea de Societatea moldovenilor 
din Germania. Însă, pentru că denumirea nu corespundea obiec�velor și 
strategiilor de lucru ale organizației, în 2013 i-am schimbat numele în 
Asociația prieteniei moldo-germane” (3.08).

O as�el de ex�ndere a sferei de ac�vitate probează nu doar lărgirea 
domeniilor de interes ale cetățenilor moldoveni ajunși prin voia sorții peste 
hotare, într-o țară nouă, ci și de integrarea lor crescândă în spațiul de drept și 
sociocultural al țării de ședere. Al�el spus, asociațiile, care aveau drept 
prioritate perpetuarea limbii, culturii, tradițiilor și a iden�tății, se transformă 
treptat în asociații ale țării gazdă, în asociații ale societății civile din țara gazdă 
care se îndepărtează de scopurile inițiale de păstrare a iden�tății naționale și 
de spectrul de ac�vități pe care această finalitate inițială le presupunea. Ele 
încep să promoveze obiec�ve colaterale societății civile a țării gazdă, pe când 
interesele specifice (moldoveneș�) se deplasează pe planul al doilea. O as�el 
de transformare nu are încă un impact foarte clar asupra păstrării iden�tății 
migranților moldoveni din prima generație.  Însă generația care urmează se 
schimbă, devine mai puțin moldovenească. 

În  aceste condiții, rolul de protector și de catalizator al iden�tății 
moldoveneș� trebuie să și-l asume o structură statală (mai exact una distanțat-
statală) specializată  din Republica Moldova. Evoluția actuală atestă că „o să 
apară și o să se adâncească vacuumul de iden�tate: familia migrantului nu își 
educă copiii în spiritul iden�tății moldoveneș�, preocupându-se de integrarea 
lui cât mai puțin problema�că în societatea țării gazdă. Asociațiile diasporei, în 
virtutea unor scopuri și circumstanțe diferite, se reorientează și părăsesc 
această nișă.  Structurile statale din țara gazdă (ambasadele și consulatele) au 
alte sarcini, care țin de realizarea cooperării dintre țări, promovarea imaginii 
țării, colaborarea cu cetățenii și rezolvarea problemelor lor în țara gazdă. 
Componentele cultură și iden�tate nu sunt de facto preocuparea lor” (1.03). 

Structura statală specializată a țării de origine menită să colaboreze cu 
diaspora se află departe, în patrie. Este adevărat că ea întreprinde acțiuni de 
păstrare a iden�tății și de consolidare a diasporei. Dar este firesc să existe mai 
aproape și să fie un organizator real, nu virtual de evenimente. În plus, nu este 
ușor să pleci de fiecare dată peste hotare pentru a organiza diferite 
evenimente. Cu cât mai numeroase și mai diverse sunt as�el de evenimentele, 
mai focusate pe diferite grupuri, categorii, copii de migranți,  cu atât sunt mai 
vizibile și mai dorite (de diasporă și de asociațiile moldoveneș� de peste 
hotare). În această ordine de idei, experiența de ac�vare a asociațiilor 
diasporei și evoluția con�nuă a proceselor de integrare a cetățenilor 
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moldoveni în țările gazdă impune crearea unei structuri specializate de �pul 
Ins�tutului Goethe (Ins�tutului Cervantes, Alianței Franceze, Ins�tutului 
Cultural Român etc.), care își va asuma funcția esențială  de păstrare și 
dezvoltare a iden�tății lingvis�ce și culturale peste hotarele țării.

 Deocamdată situația este diferită. Asociațiile, alături de Biserică, 
exercită funcțiile de unificare culturală și de iden�ficare a migranților, 
realizând variate acțiuni: „Acum trei ani am organizat cu propriile forțe o 
conferință la Firenze. Am fost ajutați de migranți. Au venit moldoveni din 
Germania, Norvegia, Franța, alte țări. Am demonstrat că nu suntem 
nepu�ncioși și că, dacă ne propunem un scop, îl obținem. Am organizat totul cu 
forțele proprii, nu am cerut ajutor de la Biroul Relații cu Diaspora, nici de la alte 
structuri statale.  După mine, este un succes. Te convingi că poți face aceasta de 
sine stătător, bazându-te doar pe �ne. Nu ne-am așteptat la vreo remunerare. 
Am făcut ceea ce am considerat necesar” (2.06).

 „Există un șir de organizații moldoveneș� ac�ve la Roma, în provincii și 
alte orașe. Rolul asociațiilor este eficace. Se organizează acțiuni culturale și 
ar�s�ce. În primul rând, evenimente ce ne valorifică imaginea, cultura ș.a. Ele 
promovează turismul în Moldova; mărfurile noastre pe piața italiană. Am mai 
vorbit despre par�ciparea noastră la „Sărbătoarea popoarelor” din luna mai. 
Am făcut atunci publicitate vinurilor și turismului. În fiece an ne ocupăm de 
prezentarea țării în Italia. În mod special, a turismului, economiei și comerțului. 
Evenimentele culturale sunt des�nate atât moldovenilor, cât și  publicului 
italian” (2.01).

„În Israel există două organizații. Uneori, în câte un oraș, cineva solicită 
ajutor de la liderii ambelor organizații și cam atât.

Migranții de muncă nu se adresează la noi. Rareori avem solicitări de la 
oameni în anumite situații, cereri pentru suport în soluționarea unor probleme 
cu Consulatul Republicii Moldova. Ei mă cunosc personal, nu ca reprezentant al 
organizației. Sunt cazuri unice. Nu a fost deschis un oficiu pentru recepționarea 
cererilor și reprezentarea intereselor cetățenilor. Dar trebuie să li se apere 
interesele. Au fost mul�ple cazurile când au fost nedreptățiți, înșelați sau alte 
incidente. Nu le putem ține sub control. Este funcția Ambasadei de a 
supraveghea și a reprezenta interesele cetățenilor” (5.03).

După cum a demonstrat-o și prac�ca funcționării  celor mai de succes 
asociații ale diasporei moldoveneș� de peste hotare, stabilitatea și viabilitatea 
lor depinde de mai mulți factori, inclusiv de colaborarea internațională. Este 
important ca oamenii să nu se izoleze în lumea lor, ci să vadă o perspec�vă. 
Asociațiile, axate pe colaborare în interiorul țării și peste hotare, au mari șanse 
să devină cunoscute, populare, să-și câș�ge o imagine care va duce în viitor la 
obținerea unor rezultate mai impunătoare.

Referitor la cât de importante, cunoscute și respectate de migranți sunt 
organizațiile moldoveneș� din țara gazdă, experții din afara organizațiilor 
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diasporice menționează că ac�viș�i și reprezentanții asociațiilor sunt foarte 
puțini, fiind, de fapt, aceleași persoane. „La drept vorbind, peste tot figurează 
aceleași fețe. Este un cerc restrâns de persoane. Niciodată nu am înțeles o 
asemenea tac�că. Am par�cipat la mai multe evenimente poli�ce, cu 
concerte. ... De Ziua copiilor, de exemplu, se organizează acțiuni pentru copii. 
Copiii fac și ei parte dintr-un cerc restrâns, în total vreo 20 de copii. După mine, 
nu este ceva extraordinar. 20 de copii înseamnă 20 de familii. Cineva este 
cumătru, cineva e verișor. Vin ca să facă niște poze și să zică: uite, am organizat 
ceva și noi” (2.02).  

Așadar, una din problemele-cheie a ins�tuțiilor moldoveneș� 
diasporice de peste hotare este componența, pregă�rea profesională a 
liderilor, potențialul limitat al membrilor, al ac�viș�lor acestor asociații. 
Experții menționează că liderul asociației trebuie să fie un bun organizator, 
carisma�c, să ș�e să comunice cu oamenii, să-i poată convinge, să-și 
argumenteze pozițiile, să posede tehnici de comunicare, să-și exprime 
interesul față de oameni, să-l doară sufletul pentru ei. „În primul rând,el 
trebuie să fie un bun organizator ca să-i implice pe oameni în ac�vități. Trebuie 
să poată reprezenta organizația. Să ș�e să-i intereseze pe oameni. În discuții să 
țină cont și de o anumită tradiție, și de un specific de comunicare. Trebuie să ș�i 
cum să mo�vezi o persoană care nu prea are �mp să se deplaseze undeva, cum 
să-l influențezi.  Iată de ce depunem efort să organizăm diferite evenimente 
care ar fi u�le și atrac�ve pentru compatrioții noștri, oameni de vârste și sex 
diferit, cu studii și statut diferit” (2.06).

Și alți respondenți fac constatări similare: „Pentru a fi lider, trebuie să ai 
o anumită carismă. Să fii generos. Să ș�i să oferi din �mpul tău, și nu numai din 
�mp. Uneori investeș� și material. Atunci când promiți ceva, urmează să 
corespunzi așteptărilor oamenilor. Cei care vin la un eveniment trebuie să 
rămână mulțumiți de ceea ce au văzut, au auzit, de propriul rezultat. Nu-mi 
place să profit de oameni și se pare că oamenii apreciază calități ca dăruirea 
de sine. În calitate de lider, nu am lăsat niciodată oamenii fără răspuns sau 
explicație la întrebările care îi frământă. Îmi place să lucrez cu oamenii” 
(2.07).

Asociațiile diasporei mizează pe voluntariat, pe ac�vitatea benevolă a 
unor oameni entuziaș�, fără indiferență, iar în aceasta rezidă forța unor as�el 
de organizații.

„Avem asociații de �neri, de studenți moldoveni. Nu vreau să se supere 
persoanele în etate, dar aș menționa că ei au o altă mentalitate și se comportă 
al�el. Tinerii sunt mai flexibili, se orientează mai repede. Am organizat 
împreună câteva evenimente. Ei, de regulă, nu cer ajutor. Se descurcă singuri. 
Tot ce solicită este ca reprezentanții autorităților să asiste la eveniment, să fie 
alături. Ei nu cer bani. Cer să fie patronați. Și încă un lucru: ei nu cer, ei fac. Și 
este bine” (2.01).
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Rolul mo�vației personale este subliniat de un expert din Israel. 
„Mo�vația personală. Atașamentul față de ceea ce faci (dragoste, afecțiune, 
amin�ri despre patria care ți-a oferit studii și despre locul unde te-ai născut). 
Noi avem două patrii: Moldova și Casa Noastră – Israelul (Patria străveche), 
unde locuim, pe care îl prețuim și încercăm să ne îngrijim cât mai bine de  
orașele noastre, în funcție de profesia pe care o avem. Cel puțin, nu facem 
gunoi. Păstrăm curățenia. Ne educăm copiii ca să respecte normele bunelor 
maniere în societatea de astăzi. Cum se zice: „cei 7 ani de acasă”. Este 
important felul în care ai fost educat în familie. Ne străduim să transmitem 
aceste tradiții copiilor (calmul, echilibrul, a�tudinea binevoitoare față de cei 
care te înconjoară). Copiii noștri ș�u că suntem din Moldova. Nu îi mobilizăm în 
nici un fel. Cine dorește și poate par�cipă la evenimente. Prețurile biletelor sunt 
pur simbolice – 20–30 de shekeli. Nu s�mulăm în niciun fel” (5.03).

Expertul italian, bazându-se pe experiența sa de lucru în asociație și 
relațiile cu alți lideri sau  asociații, încearcă să pună în evidență punctele forte 
și cele slabe ale asociațiilor moldoveneș� din diasporă. „Aspectele forte ale 
asociației ar putea fi calitatea de intermediar cultural și social cu comunitatea 
italiană. Găsindu-te printre experții italieni, eș�, pur și simplu, obligat să oferi 
moldovenilor informația necesară. În as�el de condiții, te simți mai aproape de 
personalitatea moldoveanului… Aspecte forte: asociațiile probează că suntem 
organizați, putem face ceva cu propriile forțe, putem mobiliza și organiza 
oamenii, că suntem o echipă care ne reprezintă.  

Aspectele slabe. De ce nu am reușit să organizăm pentru copii o tabără 
de vară pentru anul următor? Deoarece susținerea moldovenilor este 
nesemnifica�vă, iar de aici derivă neajunsul numărul unu al asociațiilor – 
fiecare este pentru sine. În al doilea rând, din păcate, spiritul de echipă este 
puțin dezvoltat. În al treilea rând, oamenii muncesc, obosesc și nu prea 
manifestă dorință să par�cipe la evenimente. Asociațiile nu funcționează. 
Fiecare trage plapuma spre sine. Sunt foarte rare cazurile când se organizează 
ceva comun pentru toți. Este un lucru pe care nu-l înțeleg. Fiindcă aici noi 
trebuie să fim uniși, iar noi facem contrariul, ne dezbinăm, ne separăm. Fiecare 
organizează ceva de sine stătător. Noi suntem concurenți. Fiecare are ambiții. 
Mi se pare că, de cele mai multe ori, este  ambiția unui om care a creat 
asociația și o conduce. Avem o asemenea tendință: lipsa de colaborare” (2.16).

 La același neajuns se referă și expertul din Rusia. „Latura forte este 
dorința de a organiza ceva, fiindcă simțim, foarte clar, din partea cetățenilor 
moldoveni solicitarea unor acțiuni culturale, speranța unor întâlniri. Ei simt o 
solidaritate în sânul diasporei și apartenența la același stat. O as�el de 
solicitare exist la mai multe diaspore. Dar ne confruntăm cu problema 
resurselor financiare insuficiente, cu lipsa unei susțineri sesizabile din partea 
țării de origine. De regulă, nu suntem ajutați material. În plus, mai există și o 
concurență evidentă între conducătorii acestor organizații” (1.02).
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Una din problemele diasporei și o carență a acesteia este numărul 
restrâns de persoane ac�ve, care este determinat de fluxul membrilor ac�vi ai 
organizației, al cadrelor și de oboseala oamenilor, inclusiv pentru ac�vități de 
voluntariat. Toate acestea impun asociațiile să recurgă la forme mai moderne 
de funcționare, să convoace mai rar adunări generale și mai des ședințe video, 
să comunice prin telefon, prin Skype  sau cu ajutorul altor mijloace moderne.

„În Republica Moldova trebuie să se înțeleagă că atunci când se creează 
o organizație în Italia, noi ne aflăm pe un teritoriu străin și nu avem susținere de 
la nimeni. Nu avem nici spațiu unde oamenii ar putea să se adune. Organizația 
este creată de oameni care se cunosc bine…Am să aduc un exemplu. La 
începutul anului 2004, în momentul formării organizației, eram 15–20 de 
persoane. Dintre acestea doar eu am rămas la Roma. Unii au plecat în Canada. 
Alții s-au întors acasă. O femeie s-a îmbolnăvit și s-a mutat în alt oraș, 
nemaipar�cipând la viața socială… Altele s-au căsătorit și nu se mai implică în 
ac�vități. Adică, asociațiile trec prin schimbări permanente. Se întâmplă că 
alegem pe cineva, dar a doua zi el pleacă, își schimbă locul de trai. Sau, peste un 
�mp, refuză să facă voluntariat. Noi suntem voluntari și nu suntem plă�ți. 
Când vreau să cooptez pe cineva la conducere, trebuie să convoc o adunare 
pentru ca acesta să fie ales. Dar nu facem adunări în sensul strict al cuvântului. 
Am devenit moderni în Italia. Organizăm totul prin Internet, on-line. Prin Skype 
sau printr-un alt mijloc electronic de comunicare. Putem realiza o conferință 
video cu 12 par�cipanți. Totul se întâmplă la distanță. Dacă e nevoie de semnat 
ceva, folosim semnătura electronică. Într-un cuvânt, devenim mai organizați” 
(2.07).

 Problema îmbunătățirii calității organizațiilor moldoveneș� diasporice 
nu este străină pentru asociațiile moldoveneș�. Ele organizează diferite 
ac�vități pentru iden�ficarea și formarea viitorilor lideri. „Noi realizăm niște 
întâlniri cu o persoană. Îi explicăm ce înseamnă lider, asociație, pentru ce 
aceasta se creează” (2.07).

O altă modalitate de ameliorare a calității și ridicare a statutului 
organizațiilor  diasporei moldoveneș� este implicarea unor reprezentanți 
notorii ai diasporei, a unor oameni de succes în țara gazdă, deveniți cunoscuți, 
cu o poziție socială înaltă nu numai în cadrul asociațiilor moldoveneș�, dar și la 
nivelul populației locale. „Totuși consider că un asemenea potențial nu a fost 
folosit la maximum. Foarte mulți migranți, persoane pe care le cunosc bine, 
pictori, scriitori care locuiesc în Italia, nu au fost invitați să par�cipe la 
ac�vitățile asociațiilor noastre. Așa pictorul Iurie Bujoreanu mi-a zis: „Aceste 
asociații mă invită doar atunci când au nevoie de mine. De exemplu, duminică 
a fost organizată sărbătoarea costumului național și am fost invitat ca să 
acopăr pereții cu grafică și tablouri frumoase. Apoi uită de mine”. Cu alte 
cuvinte, nu există o colaborare permanentă și o comunicare pe care am 
susținut-o din 2003 până în prezent” (2.05).
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 După cum menționează experții din Israel, asociațiile sunt incapabile 
pentru că nu au baza materială necesară și o finanțare a proiectelor pe care le 
derulează. „Actualmente, ne confruntăm cu principala provocare în ac�vitatea 
organizației noastre – lipsa unei baze materiale. Lucrăm pentru idee, nu contra 
plată. Nu avem buget. Poate că dacă am avea o finanțare, am organiza mult 
mai multe evenimente. Este singura dificultate.

Cu cât este mai mare ajutorul material, cu atât mo�vația și dorința de a 
organiza evenimente sunt  mai mari. Din păcate, dificultățile de ordin 
economic nu ne prea s�mulează” (5.03).

Finanțarea ac�vității organizațiilor diasporei
Din cauza unor posibilități materiale limitate, asociațiile diasporei aplică 

diferite metode pentru a obține subvenționarea proiectelor: atragerea unor 
sponsori dintre reprezentanții businessului din Italia, Portugalia, Marea 
Britanie, a oamenilor de afaceri migranți moldoveni, înaintarea proiectelor la 
Biroul Relații cu Diaspora, a cererilor de finanțare la structurile europene. „Am 
încercat să ne adresăm la fondurile europene. Un exemplu concret este 
Asociația „Assomoldave” care încă din 2008–2009 face tenta�ve să obțină 
diferite granturi pentru anumite proiecte din Italia, Europa și Republica 
Moldova. Există și alte asociații care au reușit să obțină fonduri din partea 
Ins�tutului Cultural Român pentru românii de pretu�ndeni. Le-au fost donate 
sau traduse cărți. Așa, O.E. în 2012 a tradus în limba italiană o carte de versuri 
de Grigore Vieru (250-300 de pagini) și traducerea a fost achitată de Guvernul 
României. Adică, posibilități există. Dar încă sunt folosite insuficient” (2.05).

Prezintă interes poziția și mo�varea de susținere financiară a asociațiilor 
în viziunea unui om de afaceri din Marea Britanie. El se axează pe mentalitatea 
britanică, bazată pe responsabilitate socială: „Fără îndoială, businessul poartă 
responsabilitate socială pentru susținerea financiară a evenimentelor 
culturale. Ne place acest lucru. Și nu contează suma sau evenimentul. Este mai 
importantă susținerea unor proiecte locale și contribuția la desfășurarea 
ac�vităților sociale ale asociațiilor” (6.06). 

Un alt expert, liderul unei asociații din Italia, își împărtășește experiența 
de căutare de mijloace și conlucrare cu reprezentanții mediului de afaceri. 
„Pentru a finanța evenimentele noastre, contactăm structurile financiare. 
Există migranți care au pornit o afacere aici. De cele mai dese ori ei sunt cei care 
ne sponsorizează. Ei ne-au finanțat mai multe evenimente, deoarece noi nu 
avem bani. Și nu întotdeauna obținem finanțare din proiecte. Cred că între 
asociațiile diasporei și businessul moldovenesc de peste hotare este important 
să existe o colaborare. Noi le oferim publicitate, ei, la rândul lor, suport 
financiar și servicii” (2.06).

 La același aspect se referă și reprezentanții asociațiilor moldoveneș� 
din Portugalia. Ei recunosc, ce e drept, că nu prea au succese mari în 
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colaborarea cu businessul din această țară. „Unele asociați au mai solicitat de 
la antreprenori suport material. Aceș�a însă nu au acceptat să contribuie. Nu 
sunt mulți businessmeni moldoveni aici, dar totuși există și unii sunt chiar 
foarte bine asigurați. Dar nu susțin financiar asociațiile. De obicei, răspund că 
nu pot să-și permită acest lucru pentru moment, poate în viitor, trebuie să mai 
vadă etc. Este foarte greu a-i convinge să ne ajute. Nici măcar nu par�cipă la 
evenimentele organizate de diasporă. Sunt puțini cei care acordă ajutor… Nu 
avem prea multe iniția�ve comune. Am putea avea o colaborare reciproc 
avantajoasă, un fel de acord: voi ne susțineți financiar, noi vă  plasăm 
publicitatea, postăm informații despre întreprinderi în reviste. Însă această 
strategie de marke�ng nu prea îi atrage” (4.03).

 În același �mp, liderii diasporei menționează că nu este simplu să obții 
colaborarea unui sponsor. Așa cum menționează experții, trebuie să poți nu 
numai să-l mo�vezi, să-l convingi de un posibil profit, dar și să-l seduci, să-i 
demonstrezi toată s�ma și considerațiunea.  „Pentru a învăța să atrag 
sponsori, am urmat un training special la Roma. Ele sunt organizate expres 
pentru liderii de asociații: cum să atragi sponsorii care să colaboreze cu 
asociațiile, cum să lucrezi cu ei. Sponsorul trebuie să-ți vadă respectul, trebuie 
să-i acorzi semne de atenție. Îl feliciți de Anul Nou, la sărbătorile profesionale – 
ale bancherului, stomatologului, constructorului etc. Trebuie să ș�i care este 
domeniul lui de ac�vitate și, când e sărbătoarea lui profesională, să ai diferite 
informații pe care să le u�lizezi în beneficiul tău. Dacă ai un sponsor, trebuie să 
manifeș� o a�tudine deosebită ca față de o comoară, de o piatră nestemată. 
Trebuie să-i acorzi atenția cuvenită, să-l inviți la evenimentele organizate. Am 
descoperit aceste secrete la training” (2.07).

Solidaritate și colaborare între  ins�tuțiile diasporei
Diaspora se asociază, de regulă, cu organizațiile, asociațiile diasporei. 

Experții menționează că în mai multe țări, și în primul rând în Italia, diaspora 
moldovenească este dezbinată, dispersată. Putem iden�fica câteva cauze ale 
acestui fenomen.

O primă cauză este dezmembrarea poli�că a organizațiilor diasporei, 
deseori orientate spre forțe poli�ce diferite din Republica Moldova. În acest 
sens, Italia, unde sunt concentrate asociațiile moldoveneș� cele mai 
numeroase din UE, prezintă un interes aparte, mai ales, pe perioada alegerilor 
parlamentare, când reprezentanții conducerii diferitor par�de vizitează 
această țară pentru a-și găsi aici susținerea electorală. 

Comparând lipsa de coeziune poli�că a diasporei din Italia și situația 
diasporei din Portugalia, experții menționează că în cea de-a doua aceasta nu 
este vizibilă. Iar principalul mo�v ar fi că Portugalia este departe și comunitatea 
moldovenească aici este nesemnifica�vă, iar în consecință par�dele poli�ce 
moldoveneș� nu au un interes deosebit pentru această țară. „Este foarte 
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departe și ei nu prea au interes, deoarece comunitatea moldovenească nu este 
mare. Dacă pe �mpuri erau 50 de mii, acum numărul de moldoveni s-a redus. 
Acum se înregistrează doar 11–13 mii de moldoveni, pentru că li se acordă 
cetățenie portugheză. În prezent, mulți, având pașaportul portughez, pleacă. 
Portugalia nu este chiar un paradis. Mulți se deplasează spre Franța, Germania, 
Elveția. Chiar și Spania este mai atrac�vă. În Portugalia par�dele noastre nu au 
niciun interes. Aici, în Italia, au avut  interes. Nu pot spune cum va fi mai departe, 
dar aici interesul a fost mare. Au venit și cu concerte de amploare” (2.02).

Înțelegând că antrenarea în luptele poli�ce poate duce la pierderea 
independenței, a demnității și a autorității, mulți lideri încearcă să se 
distanțeze de poli�că și par�dele poli�ce moldoveneș� care își rezolvă 
problemele curente de obținere a mandatelor de deputat. „Noi nu par�cipăm 
la întruniri poli�ce, nu exprimăm poziții poli�ce. Suntem o organizație publică 
și avem obiec�vele noastre. Poli�ca nu intră în sfera noastră de ac�vitate. Ne 
respectăm statutul. Bineînțeles că fiecare membru al asociației este cetățean 
al Moldovei, își are poziția proprie, simpa�ile personale. La alegeri el va vota cu 
un par�d sau cu altul, pentru un candidat sau altul. Dar este alegerea sa 
personală și asociația nu are nicio atribuție în acest caz. Prefer ca asociația să 
aibă o poziție neutră. Prefer, mai degrabă, să-i ajut pe cei care au nevoie decât 
să fac poli�că. Da, am promovat ideea par�cipării la alegeri, a votării. Însă nu 
am făcut agitație poli�că în favoarea unui sau altui candidat” (2.06). Există 
însă și alte �puri de organizații care �nd să obțină dividende din colaborarea cu 
par�dele poli�ce.

O altă cauză a scăderii coeziunii în cadrul diasporei se produce după 
principiul vectorului geopoli�c. Exact ca și în cazul populației care locuiește pe 
teritoriul Republicii Moldova. O parte din populație �nde spre România, alta 
spre Rusia, dar există și asociații orientate spre Republica Moldova. Ceea ce are 
o influență nega�vă asupra unității, consolidării diasporei și asupra colaborării 
între asociații.

Experții menționează și existența unor comunități izolate ale originarilor 
de pe malul stâng și găgăuze ale cetățenilor moldoveni. „Nu există asociații 
create de transnistreni. Cei care vorbesc româna se integrează în asociațiile 
moldoveneș�. Cei care vorbesc doar rusa se cam distanțează” (2.02).

Acest lucru este explicabil prin mai multe mo�ve, atât prin faptul că 
asemenea grupuri nu sunt numeroase, cât și prin poli�ca echilibrată a 
autorităților italiene față de cetățenii moldoveni, indiferent de zona în care au 
locuit în patrie.

 O a treia cauză de lipsă a coeziunii este  factorul religios. Rolul Bisericii în 
funcționarea asociațiilor moldoveneș� de peste hotare este important și vizibil.  
Este vorba de latura spirituală, dar și de acordarea unui suport, de facilitarea 
contactelor, de unificare a reprezentanților asociațiilor moldoveneș�, de 
angajare în câmpul muncii, de acordare a unor sfaturi și consultații.
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 Însă și Biserica este divizată în: enoria Bisericii Ortodoxe Ruse și 
parohiile Mitropoliei Basarabiei și Bisericii Ortodoxe Române, care concurează 
în influența lor asupra spiritelor credincioșilor moldoveni. Ceea ce, fără 
îndoială, are un impact nega�v asupra consolidării asociațiilor moldoveneș�. 
Și confruntarea  aceasta se constată pretu�ndeni unde există asociații 
moldoveneș�, și la nordul Italiei, și în centru, și în capitală, dar și în alte țări. 
„Paleta poli�că influențează nu doar orientarea spre un par�d sau altul din 
Moldova. Ea provoacă și separarea credincioșilor în două parohii în Moldova: 
Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Română. Aici, de asemenea, avem 
două biserici ce concurează între ele. Și aceasta se răsfrânge asupra oamenilor, 
care se ceartă chiar dacă sunt prieteni, rude. Dacă mergi la biserica aceea, îmi 
eș� dușman și invers. Preoții nu au o poli�că tolerantă. Ei luptă unii cu alții. Am 
încercat să-i atrag la colaborare, fiindcă nu vreau să existe acest conflict care 
separă comunitatea. Dar nu-mi reușește, căci ei dezbină comunitatea în mod 
conș�ent și intenționat. Este un lucru greu de înțeles, dar este așa. Ei cred că 
aduc pagube unui adversar. Adevărul este că fac rău tuturor, inclusiv lor înșiși, 
căci consecințele se vor răsfrânge asupra tuturor. Se confruntă două tabere și 
preoții sunt în frunte. Și aceasta este o altă problemă. Nu o să se împace 
niciodată. Ceea ce înseamnă că va apărea un conflict în interiorul comunității. 
Aici contează și numărul de enoriași, mărimea parohiei. Adică, în afară de alte 
lucruri, la mijloc sunt și interese economice, materiale – problema bunăstării 
preotului. Nu sunt implicate numai poziția de lider și ambițiile. Există și 
problema ideologică, și cea religioasă – Biserica Ortodoxă Română vs. Biserica 
Ortodoxă Rusă” (2.16).

În plus, așa cum arată experiența, primele asociații s-au creat pe lângă 
parohii bisericeș�, fapt confirmat de experți din Rusia, Italia și Portugalia. În 
prezent, reprezentanții clerului pot fi reprezentanți, fondatori sau conducători 
de ONG-uri după hotare. Aceste organizații se află, și ele, deseori, în 
confruntare cu alte ins�tuții de diasporă moldovenească. 

Mai există și problema poziției de lider, a ambițiilor personale, a 
simpa�ilor și an�pa�ilor față de unii lideri, prietenia cu „ai săi”, concurența 
între liderii asociațiilor de diasporă moldovenească. Iar aceș�a duc, așa cum 
este de așteptat,  un război tacit pentru resurse informaționale, finanțe, 
relațiile cu Ambasada Moldovei, proiectele Biroului Relații cu Diaspora etc. 

 În sfârșit, experții se referă și la problema relațiilor între diaspora veche 
și cea nouă. Tipul de interacțiune între diferitele comunități ale diasporei, la 
care se atribuie cei sosiți mai devreme/târziu, poate  și ea influența 
cooperarea din interior.

„Trebuie să recunosc că aici există problema relațiilor între diaspora 
veche și cea recentă. Există o asemenea tendință. Nu la toate asociațiile. Sunt 
unele asociații vechi, experimentate. La început apăreau probleme când se 
crea o asociație tânără, pentru c asociațiile mai vechi nu se simțeau 
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confortabil, din cauza unui nou concurent. Cu �mpul însă s-a înțeles că nu are 
sens un as�el de conflict, nici supărările reciproce. Nu suntem atât de mulți 
încât să împărțim terenul de ac�vitate. Nu este un lucru bun să luptăm unii 
contra altora. E mai bine să ne unim” (2.06). Sunt nuanțe care influențează 
solidaritatea și ac�vitățile diasporei din Italia. Experții constată că, din păcate, 
asociațiile moldoveneș� nu sunt destul de solidare.

Cazul Israelului demonstrează că reunirea, în cadrul unor  ac�vități 
comune, este posibilă. La aceasta pot fi implicați nu numai membrii din 
diaspora veche și cea nouă, dar și cetățenii statului Israel și migranții temporari 
de muncă din Moldova. „Descopăr o dublă ac�vitate, reciproc avantajoasă. 
Diaspora sau migranții de muncă trebuie să aprecieze la justa valoare 
posibilitățile de a-și realiza potențialul în Israel. În �mp ce ei își realizează 
planurile de viață, Israelul profită, primind o forță înalt calificată, crea�vă, un 
suflu lingvis�c, spiritual. Statul prețuiește aportul pe care îl au ei în dezvoltarea 
sa. Partea forte sunt relațiile spirituale permanente. Asociația din Rehovot, de 
exemplu, a fost creată cu 10 ani în urmă. Ea organizează sărbători naționale 
moldoveneș� (de exemplu, „Mărțișorul”, o sărbătoare răspândită în Israel). În 
afară de cultură și spiritualitate mai este și un alt element – producerea, care 
ajută ambele părți implicate în acest proces” (5.02).

O concluzie similară formulează un migrant  de muncă moldovean care 
colaborează cu asociația diasporei moldoveneș� din Israel. „Ș�u. Eu sunt 
membru al asociației Basarabia-Beit  (Casa Basarabia) din Tel Aviv. La lucrările 
ei par�cipă toți evreii migranți din Israel. Ei organizează mereu întâlniri cu 
diaspora. Așa am par�cipat la Ziua „Limba Noastră”, la sărbătoarea 
consacrată zilei de 8 Mar�e. Aici se discută diferite probleme” (5.08).

În Israel situația este totuși diferită. Acolo există o solidaritate a 
diasporei moldoveneș�, care se construiește ținând cont de specificul acestei 
țări, și anume după principiul apartenenței la orașul de origine. Această 
tradiție se intersectează cu cea a patronării de către asociațiile evreieș� din 
orașele mari în acordarea de ajutor financiar orașelor interesate de dezvoltare 
social-economică. Experții din Israel menționează: „Există o adunare generală 
israelită a originarilor din Moldova. Este o probă vădită a solidarității. Bălțenii 
și edinețenii se adună tot mai rar și membrii lor îi abandonează. Aceste întruniri 
devin colec�ve,  panrepublicane – panisraeliene. Ca specialist în domeniul 
societății civile, m-am interesat de starea lor actuală în Israel. De exemplu, 
organizația „Pentru un viitor decent” are un lider foarte ac�v, A.B. 
(copreședinte al Direcției). În primul rând, ei au reușit să obțină din partea 
Guvernului o susținere materială pentru rudele vic�melor Holocaustului. Au 
pus problema ca statul să compenseze cheltuielile legate de întreținere.

Un specific al Israelului sunt frățiile de orășeni. Se fac întruniri anuale ale 
bălțenilor, edinețenilor, originarilor din alte orașe. Există o rețea de frății în 
orașele principale ale Israelului. Am scris recent despre o as�el de întâlnire a 
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pământenilor care s-a desfășurat la Rehovot.  Acolo s-au adunat reprezentanți 
din peste 20 de orașe. Totul a fost organizat cu forțele proprii cu susținerea 
organizației Casa Evreilor Basarabeni din Tel Aviv… La această întrunire s-au 
discutat problemele actuale ale diasporei moldoveneș� din Israel. Toate aceste 
reuniuni au loc în restaurantul „Barza Albă” din Rehovot. Proprietarul 
restaurantului este originar din Moldova și a păstrat acest simbol” (5.02).

Organizațiile diasporei și comunicarea
Una din problemele-cheie în funcționarea diasporei este deficiența sau 

incapacitatea de a obține și u�liza informația, aspecte ce relevă carențe la 
compar�mentul comunicare, la folosirea eficientă a canalelor de comunicare 
existente. Experții constată câteva par�cularități legate de comunicare.

 Pentru comunicarea asociațiilor diasporei cu migranții moldoveni din 
țara gazdă și pentru comunicarea între asociații sunt folosite diferite forme: 
rețele sociale, Internet, telefonie, mass-media, editată și răspândită de 
diasporă, comunicarea directă. „Cele mai multe probleme de comunicare apar 
între migranți și comunitate, deoarece moldovenii, dar cred că se referă și la 
alte comunități, intrând  în viața unei anumite țări, făcând rădăcini acolo, 
interacționează foarte greu cu compatrioții. Ei întrerup, prac�c, toate 
contactele. Foarte puțini sunt cei care păstrează legătura. Dar cei care o fac, 
comunică prin intermediul diferitor mijloace, prin diferite ac�vități. 
Comunicăm prin ziare și reviste distribuite gra�s, prin rețelele sociale” (2.06). 
Această observație este valabilă  pentru comunitățile moldoveneș� din diferite 
țări, fiind menționată și de experți din Germania (3.02), din Rusia (1.02).

O altă situație s-a creat în Israel, unde diaspora moldovenească, 
cons�tuită în majoritate de evrei originari din Moldova, este destul de unită, 
ac�vă și integră. „Am creat Asociația originarilor din Moldova în august 2005. 
Sunt oameni cărora le pasă, care nu și-au pierdut interesul pentru patria în care 
s-au născut și au fost educați. Membrii organizației noastre sunt evrei etnici, 
ruși sau moldoveni, ucraineni. De fapt naționalitatea nu interesează pe nimeni. 
ONG-ul ac�vează în baza entuziasmului frățiilor orășeneș�. Avem circa 1.000 
de membri ac�vi ai organizației noastre. Bineînțeles, conlucrăm cu Beit-
Basarabia. De două ori pe an desfășurăm ac�vități comune cu ei” (5.03).

De menționat că la ora actuală multe alte diaspore sunt ac�ve. Sunt 
suges�ve modelele de comunicare, colaborare și ajutor reciproc oferite de 
diasporele evreieș�, armeneș�, chineze, indiene, coreene,  africane. În spațiul 
post-sovie�c un exemplu elocvent este cel al diasporei tadjice, care a creat, pe 
parcursul unei perioade scurte, un model eficient de susținere și interacțiune 
pentru migranții de muncă tadjici din Moscova și diferite regiuni ale Rusiei 
(1.02; 1.03). 

Cauzele care explică de ce în unele comunități etnice de migranți 
relațiile dintre membri sunt mulțumitoare, iar în altele nu, țin, pe de o parte, 
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de factori externi: a�tudinea populației locale și a statului față de unele 
grupuri etnice (rasism, xenofobie), situația pe piața muncii, iar pe de alta, de 
factorii interni de formare și de funcționare a unei anumite comunități 
(probleme de ordin lingvis�c în țara de origine, nivelul studiilor și calificarea 
profesională a migranților, angajarea în câmpul muncii, specificul culturii 
tradiționale, dificultăți de adaptare și de integrare în societate). Din aceste 
mo�ve, popoarele vest-europene  nu au, prac�c, diaspore în SUA. Excepție fac 
italienii, dar pentru ei explicația vine de la o „descoperire a Americii” mai târzie 
și,  mai ales, de specificul culturii tradiționale: diaspora italiană a fost creată, în 
special, de originari din sudul Italiei, pentru care interacțiunile în interiorul 
comunității erau un instrument important ce puteau facilita adaptarea și 
integrarea în cultura orășenească a megalopolisurilor americane.

Un alt aspect al problemelor ce țin de comunicare se referă la 
interacțiunile ins�tuțiilor diasporei, la asociații, la Biserică etc. „Biserica este 
aceea ce ne reunește; ea influențează comunitatea, îi asigură unitatea, 
întrunește oamenii” (2.06).

  Trebuie menționată însă și o altă latură, cea care privește comunicarea 
între asociațiile diasporei și structurile (statale și nestatale) din țara de origine – 
Republica Moldova. Această se raportează, în primul rând, la reprezentanțele 
diploma�ce și consulare ale Republicii Moldova în Italia, la Biroul Relații cu 
Diaspora, la reprezentanții ministerelor și departamentelor, la congresele 
diasporei sau Zilele Diasporei.

Expertul din Marea Britanie ne atenționează asupra problemelor de 
colaborare și interacțiune. „Ar fi bine să existe resurse specializate privind 
ac�vitatea comunităților moldoveneș� de peste hotare. As�el, vor fi informate 
persoanele și ins�tuțiile de stat. De exemplu, la sediul companiei ENDAVA a 
avut loc Forumul de Caritate. Par�cipanții au venit acolo și au constatat că nu 
ș�au nimic unul despre altul, despre evenimentele pe care le organizează. Nu 
ș�au că petrec, fiecare aparte, în același �mp, evenimente analoage. Iar dacă 
și-ar fi unit forțele, iniția�vele lor ar fi avut un efect mai mare. Trebuie folosite 
mai eficient mijloacele electronice (Internetul, rețelele sociale etc.), să existe 
mai multă transparență în acțiunile realizate. Aceasta ar fi o bază pentru 
avansarea unor proiecte comune. Trebuie să avem o perspec�vă generală 
asupra tuturor iniția�velor, cu toată diversitatea de acțiuni, eforturi, 
colaborare și comunicare” (6.01).

 Experții aduc mul�ple exemple de colaborare a ONG-urilor cu 
ins�tuțiile moldoveneș�, cu Biroul Relații cu Diaspora. „La 1 iunie, de obicei, se 
planifică și se  fac evenimente consacrate Zilei Internaționale a copiilor. Și eu, în 
calitate de reprezentant al asociației, conlucrez cu alte persoane (prin 
intermediarul Biroului Relații cu Diaspora). Împreună cu OIM am reușit să 
publicăm revista pentru copii „Pro-diaspora kids”. Depunem eforturi pentru 
promovarea copiilor talentați din diaspora italiană. Merită acest lucru, ei au 
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multe victorii, diplome. Am organizat tabere de vară pentru copii. Colaborăm 
cu Asociația limbii române. Le acordăm suport cu cartea „Albinuța”, cu alte 
cărți pentru copii. Am organizat un concert pentru copii, prezentări de cărți. 
Par�cipăm ac�v la organizarea și realizarea sărbătorilor naționale: Ziua 
Independenței, „Mărțișor”, „Limba noastră”, Ziua copilului, Ziua Popoarelor 
(sărbătoare italiană), campionatul moldovenilor din Italia la fotbal, diferite 
ac�vități informaționale etc.” (2.06).

 La acestea se referă și experții din Israel. „De exemplu, de 1 mar�e la 
restaurantul „Barza Albă” deseori sărbătorim „Mărțișorul”. Invităm la 
eveniment toate cele trei categorii de diasporă moldovenească din Israel. 
Bineînțeles că invităm și reprezentanți ai Ambasadei, edilii. Comunitatea 
moldovenească este considerată drept una de seamă în Israel. Este foarte 
importantă întreținerea comunicării și a dialogului. O as�el de iniția�vă 
trebuie să vină de la persoanele interesate din ambele părți. Acțiunile noastre 
umanitare, eu le numesc apropiere de inimi, au scopul ca relațiile noastre să 
devină mai bune” (5.04). 

Un al patrulea aspect legat de comunicare ține de interacțiunea 
asociațiilor  diasporei  moldoveneș�  cu  structurile  guvernamentale  și 
neguvernamentale din țara de ședere, comunicare ce se bazează pe legislația 
țării gazdă. 

Experții menționează că migranții moldoveni percep, de regulă, 
asociațiile diasporei nu doar ca pe niște structuri cu funcții etnoculturale, dar și 
sociale, de protecție a drepturilor omului și informațional-consulta�ve. Ele pot 
acorda ajutor referitor la angajarea în câmpul muncii, la rezolvarea diferitor 
ches�uni sociale. Aceasta probabil pentru că oamenii văd când un lider este 
ac�v, îi remarcă poziția socială, îi simt autoritatea, capacitatea de a rezolva 
diferite probleme. „Oamenii nu sunt informați. În afară de aceasta astăzi ei nu 
prea au încredere în nimeni. Nici în structurile statale, nici în asociații. 
Moldovenii noștri, când aud că eș� lider al asociației, te privesc de jos în sus, te 
percep ca pe un reprezentant al autorităților. Nu-mi place acest lucru. Aici în 
Italia au venit în majoritate oameni de la țară. Ei consideră că dacă cineva a 
nimerit aici, el este șef. Aceeași impresie o au și despre asociație. Ei cred că 
dacă primeș� salariu, le eș� dator cu ceva” (2.07).

Experții înțeleg importanța răspândirii informației și își împărtășesc 
experiența în mediul migranților moldoveni. „Cu privire la răspândirea 
informației, putem urmări succesiunea a trei etape. În prima etapă, când am 
venit în Italia, nu era răspândit încă Internetul. Eram trei fete rătăcite în spațiul 
Internetului. Și căutam acolo măcar un moldovean.

O a doua etapă: după 3–5 ani au apărut mai multe posibilități, s-au 
creat site-uri pentru moldovenii din Italia. Stăteam pe chat acolo. Vreau să 
subliniez că aceste rețele au fost create de italienii căsătoriți cu moldovence, 
care au înțeles că lipsea informația și ne-au oferit această posibilitate. A doua 
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rețea ne unea cu Ambasada. Ele există până în prezent. Au fost primul nostru 
suport.

După aceasta, noi, cei mai ac�vi, am pus accent pe comunicare prin 
telefonia mobilă. Oamenii au început să-și procure telefoane. Toată informația 
se transmitea prin telefon. Când am reușit să cunosc liderii de asociații din 
întreaga Italie, am folosit posibilitățile Ambasadei și ale Internetului. Am creat 
o bază de date cu informația despre asociațiile moldoveneș� din Italia, 
contactele liderilor de asociații: adrese electronice, telefoane, adrese poștale, 
domiciliu. Cu �mpul, baza mea de date s-a făcut tot mai mare.

La a treia etapă există posibilități și mai largi sub aspectul mijloacelor 
tehnice de comunicare pe care le putem folosi și le folosim în comunicarea 
interpersonală și între asociațiile din comunitatea noastră” (2.07).

Cercetările efectuate au arătat că cetățenii moldoveni, în majoritatea 
lor, nu sunt la curent cu existența acestor organizații sau, de cele mai multe ori, 
doar au auzit ceva. 

Bineînțeles că există mai multe mo�ve care explică de ce despre 
asociațiile diasporei se cunoaște atât de puțin: puterea redusă a acestor 
organizații, localizarea lor regională,  numărul insuficient, susținerea și 
reputația neînsemnate în mediul comunității moldoveneș�. De menționat și 
faptul că migranții moldoveni sunt prea puțin deschiși pentru discuții, 
colaborare, comunicare, deoarece au venit în țara gazdă să câș�ge și încearcă 
să economisească fiecare euro. La sigur, are o influență nefavorabilă și 
oboseala oamenilor, izolarea lor în fața propriilor probleme, încercarea de a le 
amâna rezolvarea. Este important să nu uităm și caracterul ac�vității 
migranților de muncă moldoveni în Italia, majoritatea fiind implicați în servicii 
la domiciliu și fiind limitați la capitolul deplasare și comunicare, explicabile prin 
specificul procesului de lucru. 

Experții susțin că reprezentanții comunităților moldoveneș� de peste 
hotare vin cu propuneri îndreptățite și corecte privind ameliorarea 
funcționării asociațiilor diasporei, privind apropierea lor de interesele 
migranților. Însă tot atât de just este și răspunsul reprezentanților diasporei că 
pentru realizarea acestor propuneri și deziderate ei au nevoie de ajutor, de o 
implicare mai intensă a membrilor ordinari ai asociațiilor moldoveneș�. 
„Putem trage concluzia că există o anumită inerție, mai mult, o apa�e în 
rândurile asociației noastre” (2.01).

Asociațiile diasporei moldoveneș� sunt la început de cale. Ele încep să 
se maturizeze, efectuează unele acțiuni în vederea păstrării iden�tății 
etnoculturale a reprezentanților  comunităților moldoveneș� de peste hotare 
și a consolidării diasporei moldoveneș�. Există încă destule probleme. 
Soluționarea lor depinde atât de asociații, cât și de susținere, de ac�vitatea 
migranților, de par�ciparea lor la procesul de consolidare și funcționare a 
diasporei moldoveneș� și a ins�tuțiilor sale.
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 Trebuie oare să se acorde ajutor asociațiilor diasporei? Da. Și 
informațional, și financiar. Acest suport însă trebuie să fie după principiul „cum 
înveți pe cineva să pescuiască”, („îi oferi cuiva o undiță și îl înveți cum se 
pescuiește”) „Asociațiile diasporei au nevoie de ajutor. Există un suport din 
partea Biroului Relații cu Diaspora. Se acordă anumite fonduri pentru proiecte, 
sunt finanțate anumite iniția�ve. Ele au o rezonanță bună. În Italia oamenii 
par�cipă ac�v, se interesează tot mai mult. Există însă aspectele financiar, 
comunica�v, organizatoric. Acestea sunt problemele esențiale” (2.01).

Despre probleme similare vorbește și un expert din Israel. „Simțim o 
necesitate acută de a avea un suport informațional. Am avut un ziar foarte 
bun „Orășelul evreiesc”. Un �mp, în 1993, îl aduceau în valize de la o 
�pografie din Chișinău. Apoi au încetat să-l mai imprime. Rămânea doar site-
ul www.dorledor.md. La 20 iunie 2016 și acesta s-a închis. Ne lipsește mult. 
Era o sursă care ne unea. Acum folosim Facebook-ul – pagina chișinăuienilor. 
Oamenii fac schimb de fotografii, filme vechi despre Chișinău, noutăți. Clar că 
e interesant. Dar o susținere informațională suplimentară nu ar fi în plus… 
Promovarea proiectelor culturale legate de Moldova (fes�valuri, expoziții de 
pictură etc.), propagarea imaginii Moldovei (până la venirea noastră, nu 
prea se ș�a despre existența unei as�el de țări). Acum oamenii aud în mass-
media despre evenimente organizate în diferite orașe. Nu ne jenăm să 
spunem că specialiș�i sunt originari din Moldova. Am vrea să avem ziarul sau 
site-ul nostru. Dar aceasta necesită cheltuieli suplimentare și resurse umane, 
ceea ce nu ne putem permite. De câteva ori am încercat să creăm și un site” 
(5.03)

Dezvoltarea asociațiilor moldoveneș� de peste hotare trebuie susținută 
și ajustată în scopul lărgirii domeniilor de ac�vitate, al pregă�rii cadrelor, 
inclusiv a �nerilor, care reprezintă cea de-a doua generație de migranți, și a 
copiilor lor. „Nu sunt de acord cu cei care zic că diaspora are prea multe 
asociații. Nu e corect. În Roma și în zona Romei locuiesc circa 15 mii de 
moldoveni. Trebuie să fie cel puțin 100 de asociații. Trebuie să unim oamenii 
după interese, hobby-uri…” (2.07).

Pe parcursul ches�onării migranților moldoveni, s-a urmărit stabilirea 
a�tudinii lor față de asociațiile moldoveneș� din diasporă.

Tabelul 34. Apartenența la organizațiile/asociațiile 
diasporei moldoveneș� în țara gazdă

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Fără răspuns

 3.4%

96.1%

0.5%

6.3%

92.9%

0.8%

7.9%

92.1%

0%

2.2%

95.6%

2.2%

5.6%

94.4%

0%

18.2%

81.8%

0%

5.6%

93.9%

0.6%
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Comunitățile naționale / etnice de migranți se transformă în diasporă în 
condițiile unei aspirații conș�ente de susținere a legăturilor cu patria istorică 
sau reală. În mare măsură, acest lucru este favorizat de diversele asociații ale 
diasporei  care  o  ins�tuționalizează.  Apartenența  la  asociațiile  diasporei 
demonstrează aspirația migrantului de a întreține legături cu patria nu numai 
la nivel individual, dar și colec�v.

Sondajul nostru a arătat o a�tudine ac�vă a migranților în acest sens. 
Marea majoritate a migranților (94% din respondenți) nu sunt membri ai 
organizațiilor diasporei. În funcție de țară, situația este următoarea: nu aderă 
la vreo asociație de diasporă moldovenească 96% de respondenți din Rusia; 
96% din Israel; 94% din Germania; 93% din Italia; 92% din Portugalia. Excepție 
face  Marea  Britanie,  unde  cota  respondenților  care  nu  sunt  membri  ai 
asociațiilor diasporei este simțitor mai joasă și reprezintă doar 82%.

 În același �mp, sondajul arată că se iden�fică în calitate de membri ai 
asociațiilor de diasporă 18% de respondenți în Marea Britanie, în Portugalia – 
8%, în Italia și Germania – câte 6%, în Rusia – 3% și în Israel – 2% de 
respondenți.

Tabelul 35.  Gradul de implicare a migranților în ac�vitatea 
asociațiilor moldovenilor din diasporă

TotalRU IT PT UKDE IL

Sunt membru ac�v al unei 
organizații de diasporă

 17.4%

Urmăresc doar evenimentele și 
noutățile, nu par�cip ac�v

Par�cip uneori la ac�vitățile 
organizației de diasporă

Total 

 30.4%

 52.2%

23

0%

 25.0%

 75.0%

12

 25.0%

 25.0%

 50.0%

4

 0%

 42.9%

 57.1%

14

 0%

 0%

 100%

23

 25.0%

 25.0%

 50.0%

16

 12.3%

 28.8%

 58.9%

73

Sondajul efectuat a arătat că numai 12% din respondenți sunt membri 
ac�vi ai asociațiilor diasporei moldoveneș�. Acest indice a fost obținut grație 
migranților din Marea Britanie (25%), Portugalia (25%) și Rusia (17%). În cele 
trei țări rămase a fost iden�ficat un rezultat de 0%.

Fiecare al treilea respondent (29%) declară că par�cipă uneori la 
evenimentele organizate de diasporă. În ce privește situația pe țări, ea este 
următoare: Germania – 42%: Rusia – 30%; Italia, Portugalia și Marea Britanie – 
câte 25%; Israelul – 0%.

Varianta de răspuns „urmăresc doar evenimentele și noutățile, dar nu 
par�cip ac�v” a fost dată de 59% de respondenți. Situația pe țări este 
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următoarea: în Israel acesta a fost răspunsul a 100% de respondenți care se 
poziționează drept membri ai asociațiilor moldoveneș� de diasporă; în Italia – 
75%; în Germania – 57%; în Rusia – 52%; în Portugalia și în Marea Britanie – 
câte 50% de respondenți. Majoritatea respondenților care se consideră 
membri ai asociațiilor moldoveneș� de diasporă nu sunt par�cipanți ac�vi la 
proces.

Tabelul 36. Cauzele neimplicării migranților moldoveni 
în ac�vitatea asociațiilor moldoveneș� din diaspora

TotalRU IT PT UKDE IL

Nu sunt interesat  51.5%

Nu cred că este important

Nu cunosc organizații 
moldoveneș� în regiunea 
în care trăiesc

 18.0%

 17.5%

38.5%

 44.3%

 8.2%

 40.5%

43.2%

 13.5%

 45.2%

 38.1%

10.7%

 12.0%

 44.0%

 8.0%

 43.0%

 33.8%

 12.7%

Fără răspuns 

Altele (oboseala după lucru, 
suprasolicitarea la serviciu, 
etc.)

 12.5%  9.0%  2.7%  4.8%  36.0%  10.2%

 0.5%  0%  0%  1.2%

 31.8%

 54.5%

 9.1%

 4.5%

0%  0%  0.4%

Cauzele cele mai relevante de nepar�cipare a migranților moldoveni la 
ac�vitățile asociațiilor diasporei sunt: lipsa de interes; necunoașterea 
organizațiilor moldoveneș� din regiunea de ședere (34%); convingerea că „nu 
este important” (13%), altele (10%).

Pe țări, situația se prezintă as�el: lipsa de interes – 45% de respondenți 
din Rusia; 45% din Germania; 41 % din Portugalia; în Italia 39%; în Israel 32%; în 
Marea Britanie 12%.

 În calitate de explicație pentru neimplicarea în ac�vitățile asociațiilor 
diasporei în țara de ședere respondenții numesc „lipsa de informație referitor 
la organizațiile moldoveneș� din regiunea de ședere”: în Israel – 55%; în Italia – 
44%; în Marea Britanie – 44%; în Portugalia – 43%; în Germania – 38%; în Rusia 
– 18%.

Nu sunt rare cazurile când respondenții sunt de părere că obiec�vele 
organizațiilor diasporice „nu sunt importante”. În Rusia asemenea răspunsuri 
au cota de 18%; în Portugalia – 14%; în Germania – 11%; în Israel – 9%; în 
Marea Britanie și Italia – câte 8%.

O valoare crescută o reprezintă și răspunsul „altele”, în cadrul căruia 
notăm munca extenuantă (durata zilei de muncă, oboseala după muncă etc.).  
Cel mai mare număr de adepți ai acestei poziții sunt înregistrați în Marea 
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Tabelul 37. Evaluarea de către respondenți a importanței / 
lipsei de importanță a sarcinilor fixate de organizațiile 

moldovenilor din diaspora 

TotalRU IT PT UKDE IL

Deloc importante

Nu sunt importante

Nu ș�u, greu de spus

Importante

Foarte importante

 1.9%

 1.9%

 20.8%

 48.3%

 27.1%

2.4%

4.0%

14.3%

46.8%

32.5%

 0%

 5.3%

 21.1%

 36.8%

 36.8%

 1.1%

 6.7%

 25.8%

 31.5%

 34.8%

 3.0%

9.1%

 24.2%

 36.4%

27.3%

 1.7%

 4.1%

 20.4%

 41.8%

 32.0%

0%

 4.4%

 22.2%

 26.7%

 46.7%

Chiar  dacă  ac�vitatea  și  cointeresarea  migranților  moldoveni  (a 
respondenților sondajului nostru din cele șase țări studiate) în ac�vitatea 
asociațiilor de diasporă din țările de ședere nu este prea mare, oamenii 
recunosc importanța obiec�velor pe care le formulează organizațiile diasporei 
în ce privește păstrarea și consolidarea contactelor originarilor moldoveni cu 
patria. Prac�c 3/4 din persoanele interogate (74%) consideră importante și 
chiar foarte importante sarcinile ce stau în fața organizațiilor diasporei din țara 
de ședere. În ce privește repar�zarea pe țări, cifrele sunt  foarte apropiate : 
Italia – 79%; Rusia – 75%; Portugalia – 74%; Israel – 73%. Cifrele sunt un pic mai 
joase în Germania (66%) și Marea Britanie (64%).

 Numai 6% dintre respondenți nu le consideră importante. Aici vom 
menționa că fiecare al cincilea respondent nu ș�e sau îi este greu să răspundă, 
adică  nu are o poziție definită.

Tabelul 38. Susținerea acordată moldovenilor pentru 
organizarea vieții în țara de des�nație 

TotalRU IT PT UKDE IL

Deloc importantă

Nu este importantă

Nu ș�u, greu de răspuns

Importantă

Foarte importantă

 1.4%

 5.3%

 12.1%

 53.1%

 28.0%

1.6%

5.6%

16.7%

42.1%

34.1%

 0%

 5.3%

 21.1%

 28.9%

 44.7%

 1.1%

 5.6%

 29.2%

 34.8%

 29.2%

 3.0%

12.1%

 18.2%

 45.5%

21.2%

 1.5%

 5.6%

17.3%

 43.7%

 32.0%

2.2%

 2.2%

 15.6%

 33.3%

 46.7%

Britanie (36%). Alte țări demonstrează  coeficienți mai puțin semnifica�vi: 
Rusia – 13%; Italia – 9%; Germania – 5%; Israel – 4%; Portugalia – 3%.
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Tabelul 39. Informarea migranților moldoveni 
despre situația din Moldova

TotalRU IT PT UKDE IL

Deloc importantă

Nu este importantă

Nu ș�u, greu de spus

Importantă

Foarte importantă

 1.9%

 4.8%

 15.5%

 55.6%

 22.2%

.8%

7.9%

14.3%

39.7%

36.5%

 0%

 2.6%

 23.7%

31.6%

 42.1%

0%

 7.9%

 29.2%

 37.1%

 25.8%

 3.0%

6.1%

 18.2%

 42.4%

30.3%

 1.1%

 6.1%

17.5%

 44.6%

 30.5%

0%

6.7%

 6.7%

 35.6%

 51.1%

Valoarea informării moldovenilor despre situația din Moldova a fost 
apreciată de 75% de respondenți. Pe țări rezultatul este următorul: în Rusia – 
78%; în Italia – 76%; în Portugalia – 74%; în Germania – 63%; în Israel – 87%; în 
Marea Britanie – 73%.

Tabelul 40.  Contribuția (ajutorul) 
în dezvoltarea Moldovei

TotalRU IT PT UKDE IL

Deloc importantă

Nu este importantă

Nu ș�u, greu de spus

Importantă

Foarte importantă

 1.4%

6.3%

 32.9%

 37.7%

 21.7%

1.6%

7.9%

23.0%

28.6%

38.1%

 .0%

 2.6%

 23.7%

 42.1%

 31.6%

 1.1%

 7.9%

 18.0%

 33.7%

 39.3%

 3.0%

0%

 21.2%

 42.4%

33.3%

 1.3%

 5.9%

24.7%

 36.1%

 31.8%

0%

 2.2%

 8.9%

 44.4%

 44.4%

 Importanța contribuirii la dezvoltarea Moldovei a fost menționată de 
68% de respondenți. Pe țări avem următorul rezultat: în Israel – 89%; în Marea 
Britanie – 76%; în Portugalia – 74%; în Germania – 73%; în Italia – 67%; în Rusia 
– 59%.

Pe parcursul sondajului a fost examinată a�tudinea respondenților față 
de diferitele direcții posibile de ac�vități ale diasporei în țările  studiate.

 Importanța susținerii de către moldoveni a organizării vieții lor în țara 
de des�nație a fost menționată de 76% de moldoveni. Pe țări tabloul este 
următorul: în Rusia – 78%; în Italia – 76%; în Portugalia – 74%; în Germania – 
64%; în Israel – 80%; în Marea Britanie – 76%.
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Tabelul 41. Importanța studiilor moldoveneș� pentru copiii migranților

TotalRU IT PT UKDE IL

Deloc importantă

Nu este importantă

Nu ș�u, greu de spus

Importantă

Foarte importantă

 1.4%

 4.8%

 11.6%

 46.4%

 35.7%

2.4%

10.3%

13.5%

31.0%

42.9%

 .0%

 5.3%

 15.8%

 47.4%

 31.6%

 2.2%

 2.2%

 18.0%

 41.6%

 36.0%

 3.0%

6.1%

 12.1%

 51.5%

27.3%

 1.9%

 5.8%

13.8%

 39.8%

 38.8%

2.2%

 4.4%

 15.6%

 15.6%

 62.2%
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Valoarea studiilor obținute în țara de origine de copiii migranților 
moldoveni a fost constatată de 79% de respondenți. În funcție de țară, avem 
următorul rezultat: în Rusia – 82%; în Portugalia – 79%; în Israel și Marea 
Britanie – câte 78%; în Germania – 77%; în Italia – 74%.

Tabelul 42. Contribuția la consolidarea societății moldoveneș�

TotalRU IT PT UKDE IL

Deloc importantă

Nu este importantă

Nu ș�u, greu de spus

Importantă

Foarte importantă

5.3%

4.9%

 29.6%

 41.7%

 18.4%

3.2%

7.1%

29.4%

39.7%

19.8%

 0%

 0%

 34.2%

 39.5%

 26.3%

 0%

 11.2%

 37.1%

 39.3%

12.4%

 3.0%

3.0%

 18.2%

 48.5%

27.3%

 3.5%

 5.8%

29.8%

 41.2%

 19.6%

6.7%

 2.2%

 22.2%

 42.2%

 26.7%

 Importanța contribuției la consolidarea societății moldoveneș� a fost 
menționată de 61% dintre respondenți. Pe țări se profilează următorul tablou: 
în Israel – 69%; în Portugalia și Marea Britanie – câte 66%; în Rusia și Italia – 
câte 60%; în Germania – 52%.

Tabelul 43. Contribuția la integrarea culturală și socială 
a noilor migranți

TotalRU IT PT UKDE IL

Deloc importantă

Nu este importantă

Nu ș�u, greu de spus

Importantă

Foarte importantă

 2.4%

4.3%

 26.1%

 42.0%

 25.1%

3.2%

5.6%

20.0%

51.2%

20.0%

 0%

 2.6%

 23.7%

 42.1%

 31.6%

 1.1%

 7.9%

 22.5%

 43.8%

 24.7%

 3.0%

6.1%

 24.2%

 42.4%

24.2%

 2.0%

 5.0%

24.1%

 43.6%

 25.3%

0%

 2.2%

 28.9%

 31.1%

 37.8%
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Ponderea contribuției la integrarea culturală și socială a noilor migranți 
a fost menționată de 79% de respondenți. După țări avem următoarea situație: 
în Italia – 71%; în Israel și Germania – câte 69%; în Rusia și Marea Britanie – câte 
67%; în Portugalia 64 %.
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Tabelul 44. Contribuția la respectarea drepturilor 
reprezentanților diasporei

TotalRU IT PT UKDE IL

Deloc importantă

Nu este importantă

Nu ș�u, greu de spus

Importantă

Foarte importantă

 2.9%

 5.8%

 32.4%

 41.5%

 17.4%

3.2%

5.6%

23.8%

38.9%

28.6%

 0%

 0%

 18.4%

 44.7%

 36.8%

 0%

 5.6%

 25.8%

 37.1%

 31.5%

 3.0%

3.0%

 33.3%

 36.4%

24.2%

 2.0%

 5.4%

27.9%

 38.5%

 26.2%

0%

 8.9%

 26.7%

 22.2%

 42.2%

Rolul contribuției la respectarea drepturilor reprezentanților diasporei a 
fost remarcată de 65% de respondenți. Pe țări avem următoarele rezultate: în 
Portugalia – 82%; în Germania – 69%; în Italia – 68%; în Israel – 64%; în Rusia – 
62%; în Marea Britanie – 61%. 

Tabelul 45. Importanța contribuției la promovarea 
imaginii Moldovei în cadrul manifestațiilor culturale 

la nivel local, național și internațional

TotalRU IT PT UKDE IL

Deloc importantă

Nu este importantă

Nu ș�u, greu de spus

Importantă

Foarte importantă

2.4%

3.9%

 15.9%

50.7%

27.1%

1.6%

6.3%

15.9%

37.3%

38.9%

 0%

 0%

 21.1%

 28.9%

 50.0%

 1.1%

 12.4%

 22.5%

 36.0%

28.1%

 3.0%

3.0%

 18.2%

 51.5%

24.2%

 1.7%

 5.8%

17.7%

 42.4%

 32.5%

0%

6.7%

 17.8%

 35.6%

 40.0%

Valoarea aportului la promovarea imaginii Moldovei în �mpul 
evenimentelor culturale de nivel local, național sau internațional a fost 
menționată de 75% de respondenți. Situația pe țări este următoarea: în 
Portugalia – 79%; în Rusia – 78%; în Israel, Italia și Marea Britanie – câte 76%; în 
Germania – 64%.
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Tabelul 46. Importanța organizării unor acțiuni de binefacere 
în vederea susținerii categoriilor social-vulnerabile de populație

TotalRU IT PT UKDE IL

Deloc importantă

Nu este importantă

Nu ș�u, greu de spus

Importantă

Foarte importantă

 1.9%

 3.4%

21.7%

 41.5%

 30.9%

1.6%

4.8%

26.2%

38.9%

28.6%

 0%

 5.3%

 21.1%

 42.1%

 31.6%

 4.5%

3.4%

 20.2%

 42.7%

 29.2%

 3.0%

3.0%

 15.2%

 39.4%

39.4%

 2.0%

 3.9%

21.0%

 41.1%

 32.0%

0%

 4.4%

 8.9%

 40.0%

 46.7%

Importanța organizării evenimentelor de binefacere întru susținerea 
păturilor social-vulnerabile a fost susținută de 73% din respondenți. Pe țări 
tabloul este următorul: în Israel – 87%; în Marea Britanie – 79%; în Portugalia – 
74%; în Germania și Rusia – câte 72%; în Italia – 68%.

Tabelul 47. Importanța susținerii iniția�velor de diseminare 
a noilor cunoș�nțe și tehnologii 

TotalRU IT PT UKDE IL

Deloc importantă

Nu este importantă

Nu ș�u, greu de spus

Importantă

Foarte importantă

 1.9%

 3.4%

21.7%

 41.5%

 30.9%

1.6%

4.8%

26.2%

38.9%

28.6%

 0%

 5.3%

 21.1%

 42.1%

 31.6%

 4.5%

3.4%

 20.2%

 42.7%

 29.2%

 3.0%

3.0%

 15.2%

 39.4%

39.4%

 2.0%

 3.9%

21.0%

 41.1%

 32.0%

0%

 4.4%

 8.9%

 40.0%

 46.7%

Importanța susținerii iniția�velor de diseminare a noilor cunoș�nțe și 
tehnologii a fost menționată de 67% de respondenți. Iar în funcție de țară: în 
Israel – 71%; în Marea Britanie – 70%; în Portugalia – 74%;  în Germania – 74%; 
în Italia – 67%; în Rusia – 59%.

Tabelul 48. Importanța promovării informaționale 
a personalităților – reprezentanți ai diasporei

TotalRU IT PT UKDE IL

Deloc importantă

Nu este importantă

Nu ș�u, greu de spus

Importantă

Foarte importantă

 4.8%

4.3%

22.2%

 48.8%

 19.8%

3.2%

12.7%

19.0%

38.1%

27.0%

0%

 2.6%

 26.3%

36.8%

 34.2%

0%

9.0%

 25.8%

 38.2%

 27.0%

 3.0%

6.1%

 21.2%

 42.4%

27.3%

 2.8%

 6.9%

12.6%

 41.8%

 25.1%

0%

 2.2%

 35.6%

 31.1%

 31.1%
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Rolul promovării informaționale a oamenilor cunoscuți–reprezentanți ai 
diasporei (oameni de ș�ință și cultură, profesori, ingineri, medici etc.) a fost 
menționată de 67% de respondenți. Pe țări tabloul este următorul: în 
Portugalia – 71%; în Rusia – 69%; în Marea Britanie – 68%; în Germania și Italia – 
câte 65%; în Israel – 62%.

Tabelul 49. Importanța stabilirii contactelor 
cu asociațiile similare din alte țări

TotalRU IT PT UKDE IL

Deloc importantă

Nu este importantă

Nu ș�u, greu de spus

Importantă

Foarte importantă

6.3%

6.8%

33.3%

38.2%

 15.0%

1.6%

5.6%

19.8%

49.2%

23.8%

 0%

 2.6%

 23.7%

39.5%

 34.2%

2.2%

7.9%

 32.6%

 33.7%

 23.6%

 3.0%

3.0%

 21.2%

 45.5%

27.3%

 3.5%

 5.9%

27.3%

 40.9%

 22.1%

2.2%

 4.4%

 17.8%

 42.2%

 33.3%

Stabilirea contactelor cu asociațiile similare din alte țări este importantă 
pentru 63% de respondenți. Pe țări, situația se prezintă în felul următor: în 
Israel – 76%; în Portugalia – 74%; în Marea Britanie și Italia – câte 73%; în 
Germania – 57%; în Rusia – 53%.

Tabelul 50.  Importanța aportului la dezvoltarea 
localităților de origine din Moldova

TotalRU IT PT UKDE IL

Deloc importantă

Nu este importantă

Nu ș�u, greu de spus

Importantă

Foarte importantă

1.0%

3.4%

26.1%

 42.5%

27.1%

3.2%

5.6%

20.6%

42.99%

27.8%

0%

 2.6%

 28.9%

47.4%

 21.1%

0%

3.4%

 24.7%

 39.3%

 32.6%

 3.0%

6.1%

 24.2%

 36.4%

30.3%

 1.5%

 3.7%

23.8%

 41.8%

 29.2%

2.2%

 0%

 15.6%

 40.0%

 42.2%

Aportul la dezvoltarea localităților de origine este valoros pentru 62% de 
respondenți. Pe țări, situația este următoarea: în Israel – 82%; în Germania – 72 
%; în Portugalia și Italia – câte 69%; în Rusia – 68 %, în Marea Britanie – 67%.

 Sondajul a demonstrat că în marea lor majoritate respondenții au o 
a�tudine favorabilă față de posibilele direcții de ac�vitate ale asociațiilor 
moldoveneș� de diasporă. Însă cel mai mult au fost susținute  acele ac�vități 
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ale organizațiilor diasporei ce țin direct de viața și starea personală a 
migranților. Este vorba de aspectele: „contribuire la integrarea culturală  și 
socială reușită a noilor migranți” și „susținerea studiilor moldoveneș� ale 
copiilor migranților”. Al�el spus, acele direcții de ac�vitate ce țin de țara de 
ședere. În folosul lor s-au pronunțat 79% din toți respondenții migranți 
moldoveni sau majoritatea absolută.

 În același �mp, printre cele mai puțin importante (atrăgătoare) direcții 
de ac�vitate pentru migranți sunt „contribuțiile la consolidarea societății 
moldoveneș�” (61%), „susținerea dezvoltării localităților de origine din 
Moldova” (62%). Se profilează univoc direcționarea acestor acțiuni nu spre 
țara de ședere, ci spre țara de origine a migranților. Putem deduce de aici 
tendința de îndepărtare crescândă a migranților față de Republica Moldova, 
reorientarea lor spre neîntoarcere, spre stabilirea de durată în țara de ședere.

 Interesul față de patrie, tendința de a fi la curent cu evenimentele din 
Moldova la capitolele poli�că, economie, societate etc., presupune atenția 
respondenților în ce privește poli�ca autorităților, cunoașterea acțiunilor 
guvernului, inclusiv referitoare la migranții moldoveni de peste hotarele țării. 
Acestea au valoare indiferent de a�tudinea evalua�vă a migranților față de 
ac�vitatea guvernului.  

Sondajul nostru arată că migranții moldoveni se caracterizează printr-
un grad scăzut de informare despre iniția�vele guvernului țării de origine 
privind moldovenii de peste hotare – doar 15% din respondenți. Pe țări avem 
tabloul următor: Rusia – 21%; Marea Britanie – 18%; Israelul – 13%; Italia – 
12%; Germania – 11%; Portugalia – 3%.
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Tabelul 51. Informarea în legătură cu iniția�vele guvernului 
Republicii Moldova cu privire la moldovenii de peste hotare

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Fără răspuns

20.8%

79.2%

0%

12.0%

85.6%

2.4%

2.6%

97.4%

0%

13.3%

86.7%

0%

11.2%

88.8%

0%

18.2%

81.8%

0%

15.1%

84.4%

0.6%

Respondenții se confruntă cu dificultăți serioase răspunzând la 
întrebarea „Ce iniția�ve concrete ale guvernului vă sunt cunoscute”, inclusiv 
cei care afirmă că sunt la curent cu iniția�vele guvernului privind moldovenii 
de peste hotare. Cu mici excepții, ei nu pot răspunde ceva concret, pentru că, 
de fapt, oamenii nu sunt la curent.

Credem că o atare stare de lucruri se explică prin concursul mai multor 
factori. În primul rând, oamenii au venit să muncească și să câș�ge, iar toată 
ac�vitatea lor se îndreaptă spre aceasta. În al doilea rând, pentru migrant 
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integrarea în țara de ședere, luând în considerare problemele co�diene și 
competența, informarea necesare pentru rezolvarea acestora, devin mult mai 
importante decât evenimentele din Moldova. În al treilea rând, insuficiența și, 
deseori, lipsa de acces la informații despre ac�vitățile autorităților 
moldoveneș� sunt o altă cauză sesizabilă. Și nu întotdeauna Republica 
Moldova se face culpabilă. Deseori este vina migrantului care doar sporadic 
caută acest gen de informații. Informațiile incomplete, așa cum se ș�e, sunt 
compensate prin completarea din alte surse, uneori neoficiale, din zvonuri 
întregite cu diverse detalii, comentarii subiec�ve, păreri etc. Trebui să se țină 
cont și de dispersarea teritorială a migranților în țara de ședere, de reducerea 
intenționată a contactelor cu compatrioții. În linii mari, aceasta este o 
problemă ce ține de calitatea comunicării și a informării.
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      CU ȚARA DE ORIGINE

Formarea comunităților moldoveneș� peste hotare și crearea diasporei 
moldoveneș� este asociată nu numai cu interacțiunea între reprezentanții 
Moldovei în țările de des�nație, dar și cu  păstrarea relațiilor cu țara de origine 
sub diferite forme. 

Legătura cu țara de origine presupune atât durabilitatea și evoluția 
relațiilor cu rudele din Moldova sau de peste hotare și cu compatrioții sau cu 
persoanele originare din Republica Moldova aflate în țara de ședere, cât și 
existența unor contacte cu structurile de stat moldoveneș� reprezentate în 
țara gazdă, în special, ambasada și consulatul Republicii Moldova.

Sondajul nostru arată că la consulatele moldoveneș� apelează per 
total 32% (1/3 din toți respondenții), iar 2/3 din migranți nu le contactează 
deloc.

Tabelul 52. Contactele migranților cu consulatele Republicii Moldova 
din țara gazdă

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Fără răspuns

27.8%

71.7%

0.5%

40.0%

60.0%

0%

57.9%

39.5%

2.6%

26.7%

73.3%

0%

19.1%

80.9%

0%

42.4%

57.6%

0%

32.1%

67.5%

0.4%

În funcție de țară, tabloul este următorul: în Portugalia 58% din migranți 
s-au adresat la reprezentanțele moldoveneș�; în Marea Britanie – 42%; în 
Italia – 40%; în Rusia – 28%; în Israel – 27%; în Germania – 19%.

Majoritatea respondenților (73% din  numărul celor care au contactat 
reprezentanța sau 29,1% din numărul total de respondenți) care au contactat 
consulatele Moldovei din țările de gazdă, au declarat că au făcut aceasta „mai 
rar decât o dată în an”.

Tabelul 53. Frecvența adresării la consulatul Republicii Moldova 
din țara gazdă

TotalRU IT PT UKDE IL

O dată pe an

Mai rar

Niciodată

0% 4.2% 5.4% 4.4%3.6% 0% 2.4%
O dată la o jumătate 
de an

7.0%

22.5%

70.5%

9.3%

34.7%

51.7%

13.5%

51.4%

29.7%

4.8%

20.5%

71.1%

11.1%

28.9%

55.6%

3.8%

50.0%

46.2%

7.9%

29.1%

60.7%
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Numai 10% din cei ches�onați au vizitat consulatele mai des, 7% (2,4% 
din toți respondenții) o dată la 6 luni, 20% (sau 7,9% din totalul de respondenți) 
o dată pe an.

Adresarea migranților moldoveni la consulatele țărilor studiate ține, de 
regulă, de perfectarea actelor oficiale sau de beneficierea de consultații, deci 
de soluționarea unor probleme ce sunt de competența structurii de stat 
corespunzătoare.   Intenție   declarată   de   marea   majoritate   (87%)   a 
respondenților moldoveni care au contactat consulatul. În funcție de țară, 
situația se prezintă în felul următor: în Germania și Rusia câte 92% din 
migranți; în Italia – 84% în Marea Britanie – 82%; în Israel – 76%; în Portugalia – 
71%.

 Doar 12% din respondenți au venit la consulat cu scopul de a obține o 
consultație. Rezultatele în funcție de țară sunt: Portugalia – 26%; Israel – 22%; 
Marea Britanie – 18%; Italia – 14%. În Rusia și Germania aceș� indici sunt mult 
mai scăzuți și reprezintă 8% și 7%.

Tabelul 54. Cauzele adresării migranților la consulatul 
Republicii Moldova din țara gazdă 

TotalRU IT PT UKDE IL

91.8%

7.7%

84.1%

14.3%

71.1%

26.3%

75.6%

22.2%

92.1%

6.7%

81.8%

18.2%

86.6%

12.3%

 În afară de consulatele Republicii Moldova, există și formula de 
consul onorific. Sondajul nostru a indicat că respondenții ș�u despre 
existența unei atare structuri, iar unii chiar au apelat la ea. Nu a avut niciun 
contact  cu  ins�tuția  consulului  onorific   marea   majoritate  a  migranților 
moldoveni intervievați (76 %), iar cei mai mulți din cei care au avut contacte 
cu consulul onorific menționează că ele au fost destul de rare  –  mai puțin de 
o dată pe an.

O rată mai mare este indicată de numai 6% de respondenți. Frecvența 
de  „o dată pe an” o indică 9 % de migranți moldoveni din Mare Britanie, 8 % 
din Portugalia, 7 % din Germania. Printre țările în care s-a contactat consulul 
onorific mai puțin de o dată pe an sunt: Portugalia (46 %), Israel (32 %), Italia 
(25 %), Rusia (11 %), Germania și Marea Britanie câte 9%.

Necesitatea de a 
primi o consultație

Necesitatea 
de a perfecta acte 
oficiale

Total 207 126 38 89 45 33 538
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Tabelul 55. Frecvența contactelor migranților cu ins�tuția 
consulului onorific în țara gazdă

TotalRU IT PT UKDE IL

În fiecare lună

O dată la o jumătate de an

O dată pe an

Mai rar

Niciodată

Fără răspuns

Total

0.5%

0%

0.8%

0.8%

0%

0%

0%

4.5%

0%

3.4%

0%

0%

0.4%

1.1%
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3.4%

10.7%

85.4%

0%

206

4.9%

25.2%

68.3%

0%

123

8.1%

45.9%

45.9%

0%

37

3.4%

9.1%

84.1%

0%

88

6.8%

31.8%

54.5%

2.3%

44

9.1%

9.1%

81.8%

0%

33

4.7%

17.9%

75.7%

0.2%

531

Un alt �p de contact cu țara de origine este menținerea relațiilor cu 
rudele din Republica Moldova, atunci când acestea există.

Tabelul 56.  Existența unor rude apropiate în țara de origine

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Total

99.5%

0.5%

207

98.4%

1.6%

126

97.4%

2.6%

38

93.3%

6.7%

45

95.5%

4.5%

89

97.0%

3.0%

33

97.8%

2.2%

538

Sondajul nostru a indicat că o mare parte dintre migranții moldoveni au 
rude apropiate în  Republica Moldova. Cele mai înalte rezultate, în acest sens, 
sunt înregistrate de asociațiile  moldoveneș� / diaspora din Rusia (99,5%) și 
Italia (98,4), urmează Portugalia, Marea Britanie și Germania unde procentajul 
oscilează între 97,4% și 95,5% și Israel cu 93,3%. Israelul și Germania au fost 
devansate de alte țări, deoarece aici procesul de migrare pentru stabilirea 
reședinței permanente și de reintegrare a familiilor a început mai devreme, 
încă în perioada sovie�că, și a vizat emigrarea din Moldova a nemților etnici și 
a evreilor. În consecință, cota migranților care nu au rude în Moldova 
înregistrează indici destul de semnifica�vi (Germania – 4,5%, Israelul – 6,7%). 

Părinți

Soț (ie)

Copii

Frate/soră

Bunic/bunică

Alți membri ai familiei

Total

Tabelul 57. Rudele apropiate ale migranților moldoveni 
care se află în țara de origine

TotalRU IT PT UKDE IL

67.5%

33.0%

54.4%

61.7%

67.7%

27.4%

40.3%

64.5%

64.9%

16.2%

27.0%

51.4%

63.4%

53.7%

65.9%

51.2%

73.8%

14.3%

16.7%

56.0%

87.5%

9.4%

15.6%

46.9%

363

145

218

309

26.7% 25.0%

19.9%

206

37.9%

124

29.7%

37

27.4%

84

19.5%

41

53.1%

32

147

524

35.1% 41.7% 12.2% 31.3% 149
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Sondajul nostru a relevat că în patrie, în Moldova, migranții moldoveni 
au numeroase rude care aparțin familiei restrânse (propriu-zise), dar și rude 
îndepărtate (din familia ex�nsă), ceea ce este o șansă a revenirii lor posibile în 
Moldova, dar și oportunitate de a menține relații cu țara de origine. În 
momentul când aceste legături se minimalizează sau dispar, atunci se reduce 
la zero atât ideea, cât și realizarea întoarcerii în patrie sau menținerea 
legăturilor cu aceasta. „Țara mea este Anglia. Moldova mă interesează atâta 
�mp cât este în viață mama. În Moldova nu mă întorc. Punct!” – așa o migrantă 
din Marea Britanie ca răspuns la o întrebare deschisă din anchetă.

 Părinții locuind la ora actuală în Moldova sunt un parametru comun 
pentru toate țările inves�gate de noi și unul esențial calita�v printre alte forme 
de legături de rudenie. În acest sens, cota cea mai înaltă o are Marea Britanie 
cu 87,5%, urmează Germania – 73,8%; Italia – 67,7%; Rusia – 67,5%, iar cea 
mai mică este înregistrată pentru migranții moldoveni din Portugalia (64,9%) și 
Israel (63,4%).

În privința celorlalte �puri de rude care se află în țara de origine, acest 
parametru se prezintă pe țări al�el. Existența unui soț/a unei soții în patrie este 
specifică în mod deosebit pentru Israel, fapt confirmat de fiecare al doilea 
migrant moldovean (54%);  de fiecare al treilea migrant din Rusia și fiecare al 
patrulea din Italia (27%). În Portugalia, Germania și Marea Britanie cota 
migranților cu un soț în patrie este semnifica�v mai joasă, cons�tuind: 16% 
(fiecare al șaselea) în Portugalia, fiecare al șaptelea în Germania (14%)  și 
fiecare al zecelea  (puțin peste 9%) în Marea Britanie. Al�el spus, indicele 
superior este mai mare decât cel inferior de șase ori.

Și prezența migranților cu copii în țara de origine este diferită în funcție 
de țara de des�nație. As�el, acest indice este mai mare în Israel – 2/3 dintre 
migranți au copii în patrie, 1/2 dintre cei din Rusia (54%); 2/5 din Italia (40%); 
fiecare al patrulea migrant din Portugalia (27%). Într-o măsură mai mică 
situația se atestă în Germania și Marea Britanie, cu 16,7% și, respec�v, 15,6% 
sau fiecare al șaselea migrant. Indicele superior îl depășește as�el pe cel 
inferior cu peste patru ori.

Și alți membri ai familiei restrânse sunt reprezentați pe larg. Indicii cei 
mai înalți în comunitățile  moldoveneș� au fost înregistrați în Italia (64%) și în 
Rusia (62%). De fapt 2/3 dintre migranții originari din Moldova au frați și surori 
în patrie. Mai mult de o jumătate (51%–56%) din migranții moldoveni din 
Portugalia, Germania și Israel declară că au frați și surori în Moldova. Puțin mai 
scăzut – 50%, dar comparabil cu cel de-al doilea grup de țări, este indicele 
migranților moldoveni din Marea Britanie (47%).

Existența rudelor de generația a treia (bunei și bunici) rămase în patrie 
este caracteris�că pentru toate țările. În cea mai măsură se atestă pentru 
diaspora moldovenească din Germania (42%), Portugalia (35%) și Marea 
Britanie (31%), unde acest indice depășește sau mai jos de 1/3. În Rusia și în 
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Italia indicele este mai scăzut, respec�v, 27% și 25%, dar cons�tuie mai mult de 
1/4. O poziție aparte o ocupă diaspora moldovenească din Israel. Printre 
migranții moldoveni din țara aceasta numai 12% (fiecare al optulea migrant) 
are în Moldova rude apropiate de a treia generație.

Alți membri ai familiei (familia ex�nsă) sau rudele îndepărtate ale 
migranților moldoveni din țările studiate sunt o trăsătură caracteris�că pentru 
migranții din Marea Britanie. Existența unor as�el de rude este declarată de 
fiecare al doilea migrant (53%) din această țară. Urmează Italia (38%), 
Portugalia (30%), Germania (27%). Indicele cel mai scăzut îl înregistrează 
migranții din Israel și Rusia, unde fiecare al cincilea migrant declară că are rude 
îndepărtare (20%).

 Migranții �nd să comunice cu familia ex�nsă, pentru a crea un efect al 
prezenței lor fizice temporale și spațiale în patrie. Conform sondajului, 
respondenții u�lizează destul de ac�v comunicarea cu rudele ca formă de 
menținere a legăturilor cu Republica Moldova. Majoritatea absolută a 
migranților moldoveni (88%) au vizitat Moldova pe perioada aflării în țara 
gazdă. Indicele cel mai înalt, în acest sens, îl înregistrează respondenții din 
Rusia (92%), Portugalia (92%) și Italia (91%). Am fixat rezultate mai scăzute 
pentru migranții din Marea Britanie (85%); Germania (79%); Israel (71%). În 
Israel circa 1/3 de migranți (29%); în Germania (21%); în Marea Britanie (15%) 
dintre respondenți nu văd necesitatea reală de a-și vizita țara de origine.

Efectuarea unor vizite în patrie, la rudele care au rămas să locuiască aici, 
călătoriile în Republica Moldova cu diferite scopuri (turism, îngrijirea 
mormintelor, tratament etc.) sunt și ele forme de întreținere a contactului cu 
țara de origine. Dar există și aici anumite nuanțe: „Moldova nu mă interesează. 
Trăiesc în Germania și aceasta e lumea mea. Cu părinții comunic la telefon. 
Vorbim de două ori pe săptămână la mobil. O dată pe an îi vizitez. Telefonul e 
una, dar să-i vezi este altceva. Vin pentru câteva zile. Nu mai mult. Mi-e 
suficient. Moldova nu e Germania. Singur sau cu soția și fiica” (3.02)

Tabelul 58. Efectuarea vizitelor migranților  în Moldova 

pe perioada aflării în țara de des�nație  

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Total

92.3%

7.7%

207

91.3%

8.7%

126

92.1%

7.9%

38

71.1%

28.9%

45

78.7%

21.3%

89

84.8%

15.2%

33

87.5%

12.5%

538

Frecvența vizitelor în Moldova ne permite constatarea unor diferențe 
semnifica�ve în relațiile cu țara de origine ale migranților moldoveni.  Forma 
cea mai răspândită de vizită este călătoria „o dată pe an”, care este indicată de 
39% sau 2/5 de respondenți. Pe țări, se conturează următoarea imagine: Italia 
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– 51%; Marea Britanie – 45%; Portugalia – 43%; Rusia – 38%; Germania – 25%; 
Israel – 24%.

 Urmează migranții care vin în țara de origine „o dată la jumătate de an” 
– 25%. Pe țări, cu următoarea imagine: Germania – 40%; Marea Britanie – 35%; 
Israelul – 24%; Rusia – 23%; Italia și Portugalia – câte 20%. 

Pe al treilea loc se situează cei care vizitează Moldova „o dată la trei luni”. 
Este, în special, caracteris�c pentru Rusia – 35%. În celelalte țări situația este 
diferită: Germania – 17%; Italia – 11%; Israelul – 5%; Portugalia – 3%; Marea 
Britanie – 0%. Un indice atât de înalt pentru Rusia se explică prin specificul 
sejurului și al ac�vității de muncă al migranților moldoveni în această țară.

Dacă în Rusia majoritatea respondenților (96%)  au optat pentru 
variantele „de la trei luni la o dată pe an”, în Italia și Germania aici se includ 83% 
din respondenți; în Marea Britanie  – 79%; în Portugalia – 66%; în Israel – 52%.

 În același �mp, crește numărul respondenților care vin tot mai rar în 
Moldova. „O dată pe an sau o dată la doi ani” vizitează Moldova 24% din 
respondenții din Israel; 17% din Marea Britanie; 14% din Portugalia; 11% din 
Germania; 9% din Italia. Pentru migranții din Rusia acest indice reprezintă 2%.

„La fiecare 3–5 ani” vizitează Moldova 17% dintre respondenții din 
Portugalia; 11% din Israel; 7% din Italia. În celelalte țări (Marea Britanie, 
Germania , Rusia) as�el de migranți dețin cota de 2–3%.

Încă mai rar este vizitată țara de origine de 13% de respondenți din 
Israel; 4% din Germania; 3% din Portugalia; 2% din Italia.

Ul�mele trei poziții demonstrează faptul că oamenii pierd contactul fizic 
cu Moldova. Cota lor în sondajul nostru se apropie de 15% sau fiecare al 
șaptelea respondent. Precizăm că pentru Israel este vorba de fiecare al doilea 
migrant (47%); Portugalia – fiecare al treilea (33%); Marea Britanie – fiecare al 
cincilea (21%); Italia – fiecare al șaselea (17%).

Tabelul 59. Frecvența vizitelor în Moldova pe perioada 
aflării în țara de des�nație  

TotalRU IT PT UKDE IL

O dată la trei luni

O dată la șase luni

Odată pe an

O dată la un an sau doi

34.8%

22.7%

38.4%

2.0%

11.9%

20.3%

50.8%

8.5%

2.9%

20.0%

42.9%

14.3%

5.3%

23.7%

23.7%

23.7%

17.3%

40.0%

25.3%

10.7%

0%

34.5%

44.8%

17.2%

20.1%

25.4%

38.9%

8.3%

O dată la trei sau 
cinci ani

Mai rar

Total

1.5%

0.5%

198

6.8%

1.7%

118

2.9%

35

17.1%

4.0%

75

13.2%

38

0%

29

2.4%

493

2.7% 10.5% 3.4% 4.9%



150

10. COMUNICAREA ȘI DIVERSITATEA RELAȚIILOR CU ȚARA DE ORIGINE

Tabelul 60. Principalele mo�ve ale vizitei în Moldova

TotalRU IT PT UKDE IL

Familie

Afaceri/business

Sănătate/Tratament

Turism/sărbători

Altele

Total 

89.3%

7.1%

12.7%

11.7%

7.1%

197

87.9%

3.4%

10.3%

20.7%

6.0%

116

88.6%

2.9%

14.3%

17.1%

2.9%

35

85.0%

0%

22.5%

17.5%

10.0%

40

85.3%

0%

10.7%

22.7%

12.0%

75

100.0%

6.9%

13.8%

6.9%

3.4%

29

86.7%

3.3%

9.9%

12.4%

5.7%

492

Principala cauză a venirii migranților în Moldova, indicată de majoritatea  
absolută a respondenților la sondajul nostru, este vizita rudelor care au rămas 
în patrie. Situația nu se schimbă nici la distribuția pe țări. Diaspora din Marea 
Britanie, în mod excepțional în unanimitate, indică această cauză drept cea mai 
importantă (100%). În alte țări indicele respec�v variază de la 85% până la 89%. 

Pe locul doi se află poziția „turism/sărbători”. De menționat totuși că 
prima poziție (vizita rudelor) o depășește de șapte ori pe ce-a de a doua. Aici 
lideri sunt Germania (23%) și Italia (21%), urmează cu un mic decalaj Israelul 
(18%), Portugalia (17%). Indici inferiori sunt înregistrați pentru Rusia (12%) și 
Marea Britanie (7%).

În funcție de popularitate, a treia poziție este „sănătate/tratament”. În 
general,  ea  cons�tuie  10%  și  aici  lider  este  Israelul,  cu  fiecare  al  patrulea 
respondent (23%). Cu un decalaj aproape dublu, urmează celelalte țări: Portugalia 
și Marea Britanie – câte 14%; Rusia – 13%; Germania – 11%; Italia – 10%.

Mo�vul „afaceri/business” nu are un rol important pentru respondenții 
moldoveni. În general acest indice, în sondaj, are o cotă de 3%. Însă, de exemplu, 
pentru migranții moldoveni din Rusia și Marea Britanie, coeficientul reprezintă 
totuși o valoare considerabilă  (7%). Pentru Italia și Portugalia cota este de două 
ori mai mică –  3%. În Germania și Israel acest indice este de 0%.

Se va ține cont însă că respondenții indică și „alte cauze” pentru vizita 
țării de origine. În sondaj, acest indice reprezintă 6%. În unele țări, el se 
măsoară cu valori mai mari: Germania – 12%; Israel – 10%  sau mai mici: în 
Rusia – 7%, în Italia – 6%, în Marea Britanie și în Portugalia – câte 3%. 

În afară de contactul fizic, în �mp și spațiu, cu patria, migranții folosesc pe 
larg mijloace virtuale moderne (tehnologice) de comunicare cu țara de origine. Pe 
primul loc, după popularitate, se află Skype-ul: 88% dintre migranții moldoveni 
intervievați declară că folosesc acest instrument pentru a comunica cu rudele și 
prietenii care se află în Moldova. Pe țări, situația este următoarea: Rusia – 92%; 
Marea Britanie – 91%. Celelalte țări se află la o anumită distanță, dar oricum sunt 
foarte aproape: Germania – 86%; Portugalia – 84%; Italia – 83%; Israel – 80%.

Al doilea loc, după popularitate, este deținut de telefonia mobilă. 
Importanța acesteia în calitate de instrument esențial de comunicare este 
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indicată de 2/3 dintre migranții moldoveni intervievați (62%). Printre țările 
studiate lideri sunt migranții moldoveni din Marea Britanie – 82%, urmați de 
Portugalia – 73%; Italia – 64%; Germania – 60%; Rusia – 58%; Israel – 56%.

Pe locul trei se află rețelele sociale. În total, 40% dintre respondenți 
indică acest mijloc de comunicare. Lideri, la acest indice, sunt Germania – 57% 
și Italia – 53%, urmate de: Portugalia – 38%; Israel – 31%; Rusia – 30%. Marea 
Britanie încheie lista cu un rezultat de 24%.

De menționat că poșta electronică și poșta tradițională nu se bucură de 
priză la migranți, de aici cota, respec�v, 4% și 1%. Poșta electronică totuși este 
uzuală pentru comunicarea cu cei de acasă la migranții moldoveni din Marea 
Britanie, fapt declarat de fiecare al șaptelea respondent din această țară (15%).

Tabelul 61. Principalele mijloace de comunicare a migranților cu patria

TotalRU IT PT UKDE IL

Telefonul

Poșta electronică

Poșta

Rețelele sociale

Skype

Nu comunic

Total

57.5%

3.9%

1.0%

29.5%

92.3%

0%

207

64.0%

3.2%

0.8%

52.8%

83.2%

1.6%

125

73.0%

5.4%

2.7%

37.8%

83.8%

0%

37

55.6%

2.2%

0%

31.1%

80.0%

0%

45

60.2%

3.4%

0%

56.8%

86.4%

0%

88

81.8%

15.2%

3.0%

24.2%

90.9%

0%

33

Tabelul 62. Frecvența comunicării cu rudele și prietenii din Moldova

TotalRU IT PT UKDE IL

331

23

5

213

468

2

535

29.5%

49.8%

13.0%

3.9%

1.9%

38.9%

44.4%

7.1%

4.0%

3.2%

18.4%

47.4%

5.3%

13.2%

13.2%

57.8%

28.9%

6.7%

0%

6.7%

35.2%

40.9%

12.5%

9.1%

0%

12.1%

51.5%

9.1%

24.2%

0%

0.5%

207

0%

126

0%

38

0%

88

0%

45

0%

33

33.1%

45.3%

10.2%

6.3%

3.0%

0.2%

537

1.4% 2.4% 2.6% 2.3% 0% 3.0% 1.9%

În fiecare zi

De câteva ori pe săptămână

O dată pe săptămână

De câteva ori pe lună

O dată pe lună

Fără răspuns

Total

Mai rar de o dată pe lună

Frecvența comunicării migranților cu rudele și prietenii din țara de 
origine este, de asemenea, unul din indicii de stabilitate și vitalitate a 
legăturilor migrantului cu patria. Cu cât mai des migrantul comunică cu patria, 
cu atât mai mare este probabilitatea că va reveni în țara de origine sau, 
rămânând în țara de des�nație, va întreține, în diferite moduri, contacte cu 
țara de origine.
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Tabelul 63. Urmărirea situației poli�ce, economice și sociale din Moldova 

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

 81.2%

18.8%

81.7%

18.3%

73.7%

26.3%

71.1%

28.9%

77.5%

22.5%

72.7%

27.3%

78.8%

21.2%

Sondajul nostru a arătat că majoritatea migranților moldoveni întrețin 
legături cu rudele și prietenii lor din Moldova. Și frecvența comunicării este 
destul de înaltă. Per ansamblu, conform sondajului, prac�c fiecare al doilea 
migrant comunică cu rudele / prietenii de câteva ori pe săptămână. Acest lucru 
este indicat de fiecare al doilea migrant din Marea Britanie (52%), Rusia (50%), 
Portugalia (47%). Mai scăzuți sunt indicii în Italia (44%) și Germania (41%). 
Indicele din Israel este de 1/3 (29%).

În Israel se mai remarcă frecvența înaltă zilnică de comunicare a 
migranților cu țara de origine. În fiecare zi, cu țara de origine comunică 58% 
dintre respondenți (indicele conform sondajului general reprezintă doar 33%). 
Să menționăm, de asemenea, că rata pentru respondenții din Italia este 38%, 
Germania – 35%, Rusia 30%. În același �mp, indicii din Portugalia și Marea 
Britanie sunt simțitor mai mici și reprezintă, respec�v, 18% și 12%.

Aceste două poziții acumulează un rezultat general de 78%. În același 
�mp, o comunicare mai scăzută este indicată de circa 25%. Iar 10% dintre 
intervievați declară că ei comunică cu rudele rămase în patrie o dată pe 
săptămână. De cele mai dese ori aceasta se întâmplă în Rusia și Germania – 
câte 13%. Un coeficient sub medie este fixat în Marea Britanie (9%), Italia și 
Israel – câte 7%, Portugalia – 5%.

Comunicarea de „câteva ori pe lună” este declarată, în general, de 6% de 
respondenți moldoveni. În același �mp, un rezultat ce depășește media este 
înregistrat de migranții moldoveni din Marea Britanie – 24% (fiecare al 
patrulea), din Portugalia (13%) și Germania – 9%.

O comunicare de „de o dată pe lună” este declarată, per total în sondaj, 
de 3% de respondenți. În același �mp, un indice care depășește media este 
înregistrat de migranții din Portugalia (13%) și Israel (7%). „Mai rar de o dată pe 
lună” declară  2% de respondenți – indice este �pic pentru toate țările.

Contactul cu patria se manifestă și prin alte mijloace: migranții se 
interesează de situația din țara de origine și urmăresc evenimentele din 
Moldova. Or, o persoană indiferentă față țara de origine nu se va interesa de 
cele ce se întâmplă în acea țară, iar interesul este dovada unui atașament față 
de patrie și o speranță că situația se poate redresa.

 Sondajul nostru atestă că majoritatea migranților moldoveni sunt la 
curent cu situația poli�că, economică și socială din Moldova, confirmat de 79% 
din toți respondenții. Un rezultat peste medie este înregistrat de respondenții 
moldoveni din Italia (82%) și Rusia (81%). În celelalte țări aceș� indici sunt 
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Tabelul 64. Principalele mijloace de urmărire a situației din Moldova

TotalRU IT PT UKDE IL

Internet

TV

87.2%

20.9%

92.4%

17.1%

80.6%

32.3%

83.3%

36.1%

89.2%

20.3%

95.8%

70.8%

88.5%

24.7%

Total

Întâlnirile cu rudele/
prietenii

Întâlnirile cu 
compatrioții 17.4%

172

16.2%

105

2.8%

36

29.2%

24

29.0%

31

17.9%

442

19.2%

20.3%

74

27.6% 29.0% 23.0% 8.3% 29.2% 22.2%

inferiori – în Germania (78%), Portugalia (74%), Marea Britanie (73%), Israel 
(71%). Nu manifestă interes pentru situația din Moldova fiecare al cincilea 
respondent (21%).

Migranții folosesc diferite mijloace pentru urmărirea evenimentelor din 
Republica Moldova, dar în mod curent Internetul (89% dintre intervievați), 
constatare valabilă pentru toate țările studiate. Cel mai înalt indice este fixat în 
Marea Britanie (96%) și Italia (92%), urmează Germania (89%) și Rusia (87%), 
Israelul (83%) și Portugalia (81%). 

Mai puțin populare sunt: vizionarea ș�rilor televizate (25%), întâlnirile și 
schimbul de noutăți cu rudele și prietenii (22%), întâlnirile și schimbul de 
noutăți cu compatrioții (17%).

În ce privește situația pe țări, pentru moldovenii din Marea Britanie, 
televiziunea servește drept a doua sursă principală de urmărire a evenimentelor 
din Republica Moldova, lucru indicat de 71% dintre intervievați. În celelalte țări 
televiziunea nu face concurență Internetului: în Israel 36% dintre migranți 
urmăresc ș�rile televizate, în Portugalia – 32%. Indici inferiori sunt înregistrați de 
Rusia – 21%, Germania – 20%, Italia – 17%.

 Întâlnirile cu familia / prietenii în scopuri de a se informa privind 
evenimentele din patrie au fost indicate de toți migranții, dar în proporții 
diferite în funcție de țară. Indicii cei mai înalți sunt înregistrați de Marea 
Britanie și Portugalia (câte 29%), în Italia (28%), urmând Germania (23%) și 
Rusia (19%). Pe ul�mul loc este Israelul (8%).

Întâlnirile cu compatrioții atestă o situație similară. Indicii cei mai înalți îi 
au Marea Britanie și Portugalia (câte 29%), urmată de Germania (20%), Rusia 
(17%) și Italia (16%). Încheie lista Israelul (3%).

Cauza unor coeficienți atât de neînsemnați se explică, după părerea 
noastră, prin faptul că serviciul migrantului, de regulă, este prea solicitant 
pentru a-i oferi posibilitatea de a comunica pe viu cu rudele, prietenii, 
compatrioții, în special, în cazul dacă nu locuiesc împreună ori în vecinătate. 
Internetul și televiziunea, în calitate de instrumente de informare, sunt cu mult 
mai econome din punctul de vedere al managementului de �mp, al consumării 
energiei fizice. As�el de surse sunt mult mai disponibile și constante.
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Contactul cu țara de origine este, de asemenea, menținut de migranți 
prin transferurile de bani în patrie, către rude și apropiați. E de menționat că în 
ul�mii ani volumul banilor transferați se află în scădere.

 Aceasta se explică, pe de o parte, prin criza din țările gazdă ale 
migranților moldoveni, care se reflectă asupra disponibilității locurilor de 
muncă și asupra nivelului salariilor. Pe de altă parte, este și rezultatul 
devalorizării rublei ruseș� care în ul�mii ani și-a pierdut substanțial pozițiile în 
raport cu dolarul și euro. 

As�el,  conform  datelor  Băncii  Naționale  a  Moldovei,  volumul 
transferurilor băneș� în Moldova s-a micșorat de la 1,712.34 miliarde de dolari 
(2014) până la 1,160.56 miliarde de dolari în 2016. În 2015 volumul 
transferurilor băneș� a cons�tuit 1,227.37 miliarde de dolari USA. Dacă 
analizăm această sumă în contextul cotei de transferuri conform valutelor, 
vedem o scădere a cotei rublei și sporirii cotei  euro și lei.

Tabelul 65. Cota transferurilor bancare 

în Republica Moldova, după �purile de valută 
39(2014–2016)

Tipul de 

valută
Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016

USD

EUR

RUB

MDL

25.4

33.5

32.4

8.7

29.5

41.7

21.2

7.6

28.3

46.1

12.2

13.4

39  h�p://www.bnm.md/bdi/pages/reports/dbp/DBP14.xhtml 

Integrarea din țara de des�nație duce și la alte schimbări. Cu fiece an 
trăit în țara de ședere, în conș�ința migranților se produce o modificare a 
intențiilor din migrare temporară în migrare permanentă. Se schimbă structura 
și volumul cheltuielilor financiare – pentru chirie, studii, diver�sment etc. 
Migrantul consumă mai mulți bani pentru acele domenii ale vieții care nu erau 
importante pentru el în condițiile intenționării unei migrări temporare și în 
vederea reîntoarcerii în patrie. 

În plus, în ul�mii ani, se intensifică procesul de reintegrare a familiilor 
migranților, când nu numai soțiile / soții dar și copiii, și părinții migranților se 
transferă cu traiul în țara gazdă pentru o migrare permanentă.  În consecință, 
acesta are mai multe rude în țara de ședere decât în țara de origine ceea ce 
determină schimbarea frecvenței și volumului mijloacelor băneș� trimise în 
patrie. 
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Tabelul 66. Frecvența transferurilor băneș� în Moldova

TotalRU IT PT UKDE IL

Da, deseori

Da, uneori

Nu

Total

31.1%

49.5%

19.4%

206

27.8%

45.2%

27.0%

126

18.4%

60.5%

21.1%

38

31.1%

53.3%

15.6%

45

14.6%

43.8%

41.6%

89

21.2%

45.5%

33.3%

33

26.1%

48.4%

25.5%

537

După cum indică sondajul nostru, 1/4 (26%) din migranții intervievați nu 
transferă deloc bani în patrie. Pe țări, situația este următoarea: Germania 
(42%); Marea Britanie (33%); Italia (27%); Portugalia (21%); Rusia (19%); Israel 
(16%). Mo�vele acestui fenomen sunt diferite. În primul rând, o categorie 
importantă de migranți o cons�tuie studențimii care trăiesc din contul bursei 
și al ajutorului financiar acordat de părinți. Chiar dacă studenții au un serviciu, 
ac�vitatea lor este limitată la câteva ore pe zi (săptămână), ceea ce nu le 
permite să aibă un venit suficient și, cu atât mai mult, să trimită bani în patrie. 
În al doilea rând, mai rar și mai puțin trimit bani acasă migranții care se află la 
etapa adaptării primare și a integrării. Și, în al treilea rând, cei care și-au luat 
din Moldova părinții și copiii nu mai au cui trimite bani. Această categorie nu 
este încă una numeroasă, dar ea există și va crește can�ta�v.

 Circa o jumătate din respondenți (48%) trimit bani „uneori”. Cel mai des 
au declarat acest lucru respondenții moldoveni din Portugalia (61%), Israel 
(53%), Rusia (50%), Marea Britanie (46%), Italia (44%), Germania (44%).

 Fiecare al patrulea respondent (26%) trimite bani în patrie „deseori”.  
După țări,  situația este următoarea: Rusia și Israelul – câte 31% (fiecare al 
treilea intervievat); Italia – 28%; Marea Britanie – 21%; Portugalia – 18%; 
Germania – 15%  ( fiecare al șaptelea).

Tabelul 67. Volumul transferului bănesc 
în Moldova

TotalRU IT PT UKDE IL

Mai puțin de 100 de euro

100–500 euro

501–1 000 euro

Mai mult de 1000 euro

Total

8.6%

44.8%

11.0%

33.7%

163

9.9%

22.0%

9.9%

54.9%

91

10.3%

44.8%

17.2%

27.6%

29

7.9%

13.2%

15.8%

63.2%

38

3.8%

30.8%

17.3%

48.1%

52

0%

50.0%

31.8%

18.2%

22

7.8%

34.9%

13.7%

42.0%

395
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Tabelul 68. Mijloacele principale de transfer bănesc 
în Moldova; 

frecvența observărilor

%
observărilor

%NN

Transfer bancar

Mandat poștal

207

21

40.4%

4.1%

53.4%

5.4%

După cum indică sondajul, metoda cea mai populară de a trimite bani în 
patrie este transferul bancar, folosit de 40% de respondenți. Pe locul doi este 
transferul rapid electronic (21%). Dar persoanele migrante folosesc și metode 
fizice de transfer al sumelor de bani: prin prieteni / rude care merg în patrie 

47

80

48

3

513

9.2%

15.6%

9.4%

0.6%

100.0%

12.1%

20.6%

12.4%

0.8%

132.2%

107 20.9% 27.6%

Prin prieteni/rude

Personal

Prin șoferul autocarului

Altele

Total

Transfer rapid electronic 
(WesternUnion etc.)

Sondajul nostru a arătat că majoritatea respondenților (42%) trimit, în 
�mpul anului, sume care depășesc 1 000 de euro. Pe țări, situația este 
următoarea: Israel – 63%, Italia – 55%, Germania – 48%, Rusia – 34%, 
Portugalia – 38%, Marea Britanie – 18%.

Sume de la 501 până 1000 de euro în decursul anului sunt trimise de 
14% din migranții intervievați. Pe țări, situația este următoarea: Marea 
Britanie – 32%; Portugalia și Germania – câte 17%; Israelul – 16%; Rusia – 11%; 
Italia – 10%. 

 Fiecare al treilea respondent (35%) trimite în patrie în decursul anului 
sume de la 100 până la 500 de euro. Pe țări, situația este următoarea: Marea 
Britanie – 50%, Portugalia și Rusia – câte 45%, Germania – 31%, Italia – 22%, 
Israel – 13%.

Sume de mai puțin de 100 de euro, în decurs de un an, trimit, conform 
sondajului, 8% de respondenți. Majoritatea o fac în Portugalia și Italia – câte 
10%, în Rusia – 9%, în Israel – 8%, în Germania – 4%, în Germania procentul 
este 0%.

Pentru a transfera bani acasă, migranții moldoveni u�lizează diferite 
metode.
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Tabelul 69. Mijloacele principale de transfer al banilor 
în Moldova

RU IT PT UKDE IL

Transfer bancar

Mandat poștal

Personal

Transfer rapid 
electronic 
(Western Union etc.)

Prin prieteni/rude

59.9%

3.1%

23.5%

10.5%

53.3%

3.3%

15.6%

17.8%

36.7%

23.3%

23.3%

6.7%

52.0%

6.0%

34.0%

22.0%

62.9%

8.6%

37.1%

2.9%

14.3%

0%

85.7%

0%

Transferul bancar este preferat de migranții moldoveni din Israel (63%), 
Rusia (60%), Italia (53%) și Germania (52%). Într-o măsură mai mică în 
Portugalia (37%) și Marea Britanie (14%). Considerăm că folosirea masivă a 
acestei metode are la bază explicația că u�lizarea bancomatelor nu a devenit 
încă un fenomen de amploare în Moldova, mai ales, în zonele rurale.

Mandatul poștal este folosit de cele mai multe ori de migranții din 
Portugalia (23%) și Israel (9%). În alte țări el nu este aproape deloc u�lizat.

Transferul rapid electronic este preferat în Marea Britanie (86%), destul 
de mult în Israel (37%) și în Germania (34%). În Rusia – 24%, în Portugalia – 
23%, în Italia – 16%. Răspândirea largă și de masă a acestei metode este legată 
de o campanie reușită de promovare a transferurilor băneș� electronice și de 
răspândirea bancomatelor în Republica Moldova, cu excepția zonelor rurale 
despre care s-a menționat mai sus.

 Transferul fizic de bani, cu par�ciparea nemijlocită a migrantului sau a 
prietenilor acestuia, a rudelor și a șoferilor este un fenomen caracteris�c 
pentru țările studiate. Face excepție doar Israelul, dat fiind că nu există o 
comunicare ru�eră sau feroviară între acesta și Republica Moldova.

27.8% 12.2% 16.7% 26.0% 2.9% 23.8%

Altele

Total

Prin șoferul 
autocarului

13.0% 18.9% 13.3% 8.0% 0% 9.5%

(21%) sau ei înșiși aduc bani când vin în țară. Există și metoda de a transmite 
banii prin șoferul de autocar/ microbuz care efectuează curse permanente 
între țara de ședere a migrantului și țara de origine (câte 12%)

1.9%

162

0%

90

0%

30

0%

50

0%

35

0%

21
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Tabelul 70. Sferele principale de cheltuire a banilor 
trimiși de migranți; frecvența observațiilor

%
observărilor%NN

Reparația/construcția casei

Inves�ții funciare sau în echipament agricol

Alimentație

Studii

Sănătate

Mărfuri de larg consum

Producere

Altele

Total

249

36

250

174

220

104

7

18

1058

23.5%

3.4%

23.6%

16.4%

20.8%

9.8%

0.7%

1.7%

100.0%

65.4%

39.6%

65.3%

45.4%

57.4%

27.2%

1.8%

4.7%

276.2%

Sondajul nostru a arătat că banii primiți de la migranți se cheltuiesc, în 
majoritate, pentru reparația / construcția casei (24%), alimentație (24%), 
sănătate (21%), studiile copiilor (17%), procurarea de mărfuri de consum 
(10%).  Pentru producere (1%) și inves�ții funciare sau în echipament agricol 
(3%) se cheltuiesc sume foarte neînsemnate din transferuri.

Pe țări, situația este următoarea: pentru reparația / construcția casei 
din Moldova cheltuiesc cel mai mult migranții din Italia – 77%, în Israel și Rusia 
– câte 64%, în Germania – 63%, în Marea Britanie – 55%, în Portugalia – 46%. 

Pentru alimentație în Moldova consumă cel mai mult migranții din 
Marea Britanie – 82%, din Portugalia – 69%, din Rusia – 68%, din Germania – 
63%, din Israel – 61%, din Italia – 58%.

Pentru sănătate în Moldova consumă cel mai mult migranții din 
Germania – 73%, din Portugalia – 65%, din Israel – 56%, din Rusia și Marea 
Britanie – câte 55%, din Italia – 52%.

Pentru studiile copiilor alocă cele mai mari sume migranții din Rusia – 
59%, din Israel – 50%, din Germania – 43%, din Italia – 37%, din  Portugalia – 
27%, din Marea Britanie – 0%.

Pentru procurare mărfurilor de consum în Moldova alocă cel mai mult 
migranții moldoveni din Portugalia și Marea Britanie – câte 46%, cei din Italia și 
Germania – câte 28%, cei din Rusia – câte 23%, cei din Israel – 19%.

Pentru inves�ții funciare sau echipament agricol în Moldova, într-o 
măsură mai mare, își cheltuiesc banii migranții moldoveni din Italia și 
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Portugalia – câte 12%, cei din Germania – 10%, cei din Marea Britanie – 9%, cei 
din Israel și Rusia – câte 8%.

Pentru crearea și dezvoltarea producerii în Moldova investesc cel mai 
multe resurse băneș� migranții moldoveni din Israel – 8%. Pe locul doi se află 
Portugalia cu 4%. Celelalte țări se poziționează în intervalul de la 0% până la1%. 

Tabelul 71. Sferele principale de cheltuire 

a banilor trimiși de migranți

RU IT PT UKDE IL

Reparația/construcția casei

Alimentație

Studii

Sănătate

Mărfuri de larg consum

Producere

Altele

Total

Inves�ții funciare sau în 
echipament agricol

63.7%

7.6%

68.2%

59.2%

55.4%

1.3%

2.5%

157

22.9%

76.9

12.1%

58.2%

37.4%

51.6%

1.1%

3.3%

91

27.5%

46.2%

11.5%

69.2%

26.9%

65.4%

3.8%

3.8%

26

46.2%

62.7%

9.8%

62.7%

43.1%

72.5%

0%

3.9%

51

27.5%

63.9%

8.3%

61.1%

50.0%

55.6%

8.3%

8.3%

36

19.4%

54.5%

9.1%

81.8%

0%

54.5%

0%

22.7%

22

45.5%

Sondajul realizat a arătat că, de cele mai multe ori, migranții din țările 
studiate trimit bani familiei. As�el procedează marea majoritate – 97%. În 
Rusia și Israel – câte 100%, în Portugalia, Germania și Marea Britanie – câte 
96%. În Italia, cota familiei este beneficiară la transferul de bani în proporție de 
90% Printre alți des�natari ai transferurilor băneș� apar și prietenii. Însă cota 
lor nu este semnifica�vă.

Tabelul 72. Beneficiarii principali  din Moldova ai transferurilor bancare 
efectuate de migranți

TotalRU IT PT UKDE IL

Familia

Prietenii

Altele

Eroare

Total

100.0%

0

0

0

165

90.2%

1

7

1

92

96.3%

0

1

0

27

100.0%

0

0

0

38

96.2%

1

0

1

52

95.7%

0

1

0

23

96.7%

2

9

2

397
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Putem constata că majoritatea migranților moldoveni păstrează 
legături / contacte  cu patria. Această comunicare se realizează sub diferite 
forme și cu o frecvență variabilă. Acest lucru este o dovadă a faptului că 
migranții nu sunt indiferenți față de soarta țării, a oamenilor care trăiesc în 
Republica Moldova și, în primul rând,  față de soarta rudelor.

 Inves�țiile în țara de origine pot fi și ele o bază pentru întreținerea 
relațiilor cu patria. Mai mult ca atât, businessul în patrie s�mulează procesul 
de  reîntoarcere.

Sondajul nostru a arătat că, în medie, din totalitatea de intervievați, 
doar 10% de migranți au o afacere în Republica Moldova. Cea mai mare cotă de 
inves�tori aparține diasporei din Portugalia și Marea Britanie – câte 18%. În 
Israel și Italia – câte 13%, în Germania – 8%, în Rusia – 7%. În același �mp, 
marea majoritate de migranți moldoveni din țările studiate nu au inves�ții în 
Moldova.

Tabelul 73. Prezența inves�țiilor în Republica Moldova

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

 6.8%

93.2%

12.7%

87.3%

18.4%

81.6%

13.3%

86.7%

8.0%

92.0%

18.2%

81.8%

10.4%

89.6%

Tabelul 74. Tipurile de inves�ții ale migranților moldoveni 
în țara de origine

TotalRU IT PT UKDE IL

Producere

Servicii financiare

Agricultură

Transport

Servicii

13.3%

20.0%

66.7%

6.7%

6.7%

8.3%

16.7%

50.0%

8.3%

16.7%

0%

57.1%

14.3%

0%

57.1%

20.0%

20.0%

40.0%

20.0%

0%

12.5%

25.0%

37.5%

12.5%

25.0%

0%

0%

66.7%

0%

33.3%

8.6%

20.7%

44.8%

6.9%

19.0%

Potrivit  datelor  obținute,  inves�țiile  principale  ale  migranților 
moldoveni în țările studiate sunt concentrate în agricultură. De cele mai multe 
ori ele reprezintă un lot de pământ, cota lor fiind de peste 40% (45%). În același 
�mp, pe țări, situația este următoarea: în Rusia și Marea Britanie – câte 67%, în 
Italia – 50%, în Israel – 40%, în Germania – 38%, în Portugalia – 14%.

Pe locul doi după popularitate se află serviciile financiare. În total, 
conform sondajului cota acestor inves�ții este de  21%. Pe țări: Portugalia – 57%, 
Germania – 25%, Rusia și Israelul – câte 20%, Italia – 17%, Marea Britanie – 0%.
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Al treilea loc îl ocupă serviciile. Cota lor, conform sondajului, este de 
19%. Pe țări, situația este următoarea: Portugalia – 57%, Marea Britanie – 33%, 
Germania – 25%, Italia 17%, Rusia – 7%, Israelul – 0%.  

Locul al patrulea este ocupat de domeniul de producere. El reprezintă 
9% din inves�ții. Pe țări, situația este următoarea: Israelul – 20%, Rusia și 
Germania – câte 13%, Italia – 8%, Portugalia și Marea Britanie – 0%.

 Locul al cincilea îi revine transportului cu o cotă de 7%. Pe țări, situația 
este următoarea: Israel – 20%, Germania – 13%, Italia – 8%, Rusia – 7%, 
Portugalia și Marea Britanie – 0%.

Tabelul 75. Dorința de a inves� bani (în cazul disponibilității acestora) 
într-o afacere din Moldova

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Eroare

 29.1%

70.9%

0%

36.8%

63.2%

0%

37.8%

62.2%

0%

51.1%

48.9%

0%

45.3%

54.7%

0%

57.6%

39.4%

3.0%

37.8%

62.0%

0.2%

  Mai mult de o jumătate din migranții moldoveni intervievați, mai exact 
3/5 din respondenți (62%), nu și-au exprimat dorința de a inves� bani (dacă i-ar 
avea) în Republica Moldova. O as�el de dorință o demonstrează, în total, numai 
38% de respondenți. Pe țări, situația este următoarea: în Marea Britanie – 58%, 
în Israel – 51%, în Germania – 45%, în Portugalia – 38%, în Italia – 37%, în Rusia – 
29%.

Un expert dezvăluie cauzele unei as�el de a�tudini față de deschiderea 
unui business în patrie: „După părerea mea, în Moldova este foarte dezvoltat 
domeniul serviciilor și ele sunt rela�v ie�ine. Există multe cafenele unde poți 
mânca gustos și nu prea scump, mai ales, din punctul de vedere al unor oameni 
care trăiesc peste hotare. Se poate prognoza că interesul migranților 
moldoveni în vederea deschiderii unui business se va orienta anume spre 
domeniul serviciilor. E clar că în Moldova ar trebui să fie create condiții care să 
contribuie la atragerea inves�țiilor. Este vorba de stabilitatea economică și 
poli�că, reducerea corupției, lipsa birocrației la deschiderea businessului. În 
multe țări funcționează principiul „unui singur ghișeu” ceea ce ușurează 
substanțial înregistrarea întreprinderii. În afară de aceasta, aici există 
„cumătrismul” și „nănășismul”care, aș zice eu, cons�tuie baza societății 
noastre, dar aceste fenomene nu sunt pe înțelesul întreprinzătorilor străini. Un 
atare sistem trebuie schimbat.

Cum am mai zis, interesează, în primul rând, sectorul de servicii. Poate 
este vorba de întreprinderi de prelucrare din industria alimentară. Moldova 
posedă anumite avantaje: o poziție geografică favorabilă, soluri fer�le, acces 
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la piețele de desfacere  europene și cele ale spațiului post-sovie�c, forță de 
muncă ie�ină. Evaluând climatul de afaceri din Moldova, el este însă 
neatrăgător. Eu personal nu aș inves� bani aici. Cel mai important este 
respectarea legii și a ordinii. Legile nu doar trebuie adaptate, ele trebuie să 
funcționeze. Și, bineînțeles, se cere diminuarea corupției în Moldova. 
Achitarea corectă și în termen a impozitelor fără  încercări de ascundere a 
veniturilor. Dar pentru aceasta e nevoie a schimba mentalitatea cetățenilor. 
Poți da orice sfaturi, dar cu corupția de azi nimic nu se va schimba”(3.09.

Unul dintre punctele de interes ale sondajului a fost întrebarea „De ce 
migranții ar inves� bani în businessul din Moldova?”. Părerile s-au împărțit în 
felul următor: businessul joacă rolul de „sursă de venit, câș�g, profit; este o 
afacere individuală, unde eu sunt proprietar și șef” – 11,3%. Businessul îți dă 
„posibilitatea de a avea un trai decent, acasă cu familia, de a-ți asigura 
bătrânețea, venitul și viitorul” – 10,9%. A treia poziție care a fost preferată este 
că „businessul este important pentru dezvoltarea țării. Să dezvolți țara este 
patrio�c” – 7,3%.

 La polul opus se află a�tudinea celor care nu doresc să-și investească 
banii în Republica Moldova. Răspunsul cel mai popular, în acest sens, a fost 
„neîncrederea în autorități, corupția” – 28,1%. Pe locul doi s-a situat – 
„instabilitatea, riscurile mari, lipsa de garanții” – 22,4%. Pe locurile trei și 
patru – „nu este profitabil, nu poți câș�ga” și „nu există dezvoltare, 
perspec�ve, siguranța în viitor, nu ai în ce inves�” – câte 8,1% din respondenți. 
Locul cinci – „nu sunt om de afaceri, nu mă pricep, de aceea nu mă ocup de 
business” – 5,3%.

Un expert din Marea Britanie consideră că statul trebuie să amplifice 
încrederea oamenilor în ac�vitățile lui, să găsească și să implementeze 
mecanisme de s�mulare a inves�țiilor și să atragă în acest proces și diaspora. 
„Noi îi mo�văm pe oameni să investească în Republica Moldova. Dar vedem că 
ei nu vor s-o facă. Considerăm că la realizarea unei as�el de intenții  ar fi cazul 
să se implice diaspora. Inclusiv, în sensul promovării mărfurilor moldoveneș� 
în Marea Britanie. E nevoie de a se s�mula iniția�vele întreprinzătorilor la nivel 
local” (6.01).

Printre domeniile cele mai atrăgătoare, în vederea unei posibile 
inves�ții în Moldova, migranții numesc: agricultura – 29%, producerea – 25%, 
serviciile – 21%, transportul – 14%, turismul – 8%, serviciile financiare – 3%.

Prezintă interes răspunsurile intervievaților la întrebarea dacă au 
dorință să investească în proiecte de dezvoltare în Moldova.  Din rezultatele 
sondajului reiese că majoritatea respondenților (68%) nu exprimă dorința de a 
inves�. Această idee este susținută de numai 32% (o treime de migranți). Să 
menționăm că aspirația de a inves� bani în proiecte moldoveneș� este mai 
puțin pronunțată decât dorința de a deschide o afacere în Moldova.

 Pe țări, situația este următoarea: în Marea Britanie – 58%, în Portugalia 
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– 42%, în Italia și Israel – câte 36%, în Germania – 27%, în Rusia – 24% sau 
numai fiecare al patrulea intervievat.

Tabelul 76. Dorința de a inves� bani în proiectele 

de dezvoltare din Moldova

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Total

 24.4%

75.1%

205

36.0%

62.4%

125

42.1%

57.9%

38

35.6%

64.4%

45

27.3%

72.7%

88

57.6%

42.4%

33

31.8%

67.6%

534

Cu toate acestea, migranții sunt gata să investească în proiecte sociale 
(30%); în proiecte din domeniul infrastructurii (27%); în proiecte legate de 
dezvoltarea ins�tuțiilor (20%); în domeniul drepturilor omului (11%); Biserică 
/ ins�tuții religioase (9%); în domeniul poli�cii (3%).

Migranții consideră că intenția lor de a inves� în Republica Moldova 
depinde, în mare măsură, de legăturile lor cu patria, de dorința lor de a se 
întoarce sau nu, dar și de autoritățile moldoveneș�, de poli�cile moldoveneș� 
de schimbare situației actuale. Ei consideră că soluțiile acestei probleme le 
găsim în Moldova, în evoluția ei spre familia civilizată a popoarelor și țărilor 
libere și prospere. Dacă acest lucru nu se va înfăptui, oamenii nu se vor 
întoarce și nu vor inves� bani în dezvoltarea țării de origine. 
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O perspec�vă importantă a studiului nostru a fost analiza planurilor de 
viitor ale migranților moldoveni și aprecierea locului pe care îl deține țara de 
origine în contextul acestui viitor.

Cercetarea dintr-o as�el de perspec�vă permite înțelegerea modului în 
care migranții moldoveni își apreciază șansele de revenire în patrie, după ce au 
petrecut un �mp într-o altă țară. 

Trei din cinci migranți moldoveni intervievați au răspuns că planifică să 
se întoarcă acasă. Analizând procentajele respondenților în funcție de țara în 
care locuiesc, putem constata că, în ceea ce privește revenirea în țara de 
origine, cei mai op�miș� sunt migranții din Israel – 76%, urmează Marea 
Britanie – 64%, Italia – 62%, Rusia – 60%. Din Germania și Portugalia mai puțin 
de jumătate dintre migranți doresc să se întoarcă în țara de origine; din 
Germania – 49%, în Portugalia – 47%. 

Tabelul 77. Dorința migranților de a reveni în Moldova

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Fără răspuns

Total 

59.9%

40.1%

0%

206

62.4%

36.0%

1.6%

123

47.4%

50.0%

2.6%

37

75.6%

24.4%

0%

44

48.9%

51.1%

0%

88

63.6%

36.4%

0%

33

59.3%

40.1%

0.6%

536

La întrebarea „De ce v-ați întoarce în Moldova?” cota răspunsurilor este 
diferită. În general, doar 39% dintre migranții moldoveni au avut un răspuns la 
această întrebare. Rata răspunsurilor favorabile pe țări este următoarea: 
Portugalia – 50%, Germania – 47%, Rusia – 39%, Italia – 35%, Marea Britanie și 
Israel – 27%.

Cel mai frecvent răspuns al migranților, valabil pentru toate statele 
studiate, este asociat mo�velor familiale (respondentul este mai aproape de 
familie, copii etc.). Acest lucru a fost specificat de către 43,4% dintre 
persoanele intervievate. Al doilea și al treilea loc au fost ocupate de răspunsuri 
cu caracter patrio�c – „aici este casa mea”, „acasă e mai bine” și „aceasta este 
patria mea, țara mea, aici este viitorul meu” (12.2% pentru fiecare opțiune). În 
al patrulea rând, se constată mo�ve sociopsihologice („prietenii mei sunt aici”, 
„aici mă simt cu sufletul împăcat”, „aici îmi vorbesc limba” etc.) – 4.5%. Alte 
variante de răspunsuri au fost mai puțin populare.

Respondenții, de asemenea, au subliniat factorii ce i-ar putea împiedica 
să se întoarcă acasă. În primul rând, cel mai serios impediment pare să fie 
situația dificilă de ordin economic și poli�c din Republica Moldova, și anume 
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instabilitatea poli�că, corupția și ineficiența guvernului. Acest mo�v a fost 
numit de către 25.5% respondenți. În al doilea rând, au fost enumerate mo�ve 
socioeconomice asociate cu șomajul, salariile insuficiente și lipsa de 
perspec�ve profesionale – 22.3%. Pe locurile trei și patru sunt factorii 
socioeconomici asociați cu viața din țara gazdă; mo�ve determinate de 
mutarea familiei, rudelor și prietenilor în țara gazdă; oportunitățile de studiu și 
cele pentru viitorul copiilor etc. Fiecare din răspunsurile sus-menționate 
reprezintă câte 16.2% din opinii.

La întrebarea „Ce evenimente din viața personală și a familiei ar putea 
contribui la întoarcerea dumneavoastră în Republica Moldova” am primit 
următoarele răspunsuri: în categoria celor favorabile au figurat căsătoria, 
dorința de a fi alături de familie, iar printre cele nega�ve au fost divorțul, boala 
sau moartea unei rude etc. Aceste răspunsuri reprezintă 42,9% din opinii. Pe 
locul doi după popularitate au fost mo�vele socioeconomice legate de 
creșterea veniturilor și salariilor în Moldova peste nivelul celor din țara gazdă 
(11,3%).

Așadar, oamenii asociază întoarcerea în țara de origine cu schimbările 
care au loc în Moldova. În primul rând, respondenții se referă la modificări ale 
nivelului salariilor (la creșterea acestora) – 43,3%. În al doilea rând, la evoluții 
din sfera socială (un trai decent, o țară prosperă, stabilitate și securitate) – 
38,1%. Pe al treilea loc sunt transformările din sfera poli�că (implementarea 
unor reforme esențiale în diverse sfere, combaterea corupției, schimbări în 
vectorul poli�c al Moldovei, venirea la putere a unor lideri demni și 
competenți) – 25,8%.

În același �mp, la întrebarea de �p deschis care ne-ar fi permis să aflăm 
de ce aceș�a nu vor să se întoarcă în patrie, printre cele mai frecvente 
impedimente pentru întoarcere au fost numite cele de ordin economic și 
social din Republica Moldova. Răspunzând la întrebare, oamenii comparau 
situația din Republica Moldova cu situația din țara gazdă: în Moldova salariile și 
pensiile sunt mici, facturile pentru serviciile comunale mari, compara�v cu 
ceea ce oferă salariile din țara gazdă, în plus locurile de muncă în țara de 
origine nu garantează o existență decentă. La ordinea zilei sunt și mo�ve 
sociopoli�ce: corupție, instabilitate poli�că, nesiguranța zilei de mâine, de 
care se arată preocupați 61% dintre respondenți.

Mo�vele legate de calitatea vieții și perspec�vele unui viitor prosper în 
țara gazdă sunt menționate de 13,4% dintre persoanele intervievate. După 
care urmează mo�ve familiale, educația și viitorul copiilor reprezentând cea 
mai mare parte (8,9%). Alte mo�ve nu reprezintă o parte semnifica�vă din 
răspunsuri.

Comparând rezultatele studiului nostru (2016) cu rezultatele studiului 
efectuat în 2012, constatăm  că, deoarece a trecut o perioadă scurtă de �mp, 
nu ne putem aștepta la schimbări radicale. Această prognoză a fost confirmată 
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după o analiză compara�vă a datelor demografice ale studiilor. Pentru a 
s�mula apariția unor tendințe noi, Moldova are nevoie de un impact puternic 
al factorilor externi și interni asupra diasporelor moldoveneș� de peste 
hotare.

Una dintre condițiile nefaste cu o influență sensibilă asupra migranților 
moldoveni a fost furtul „miliardului“ din 2014, ceea ce a avut un efect nega�v, 
în special, asupra a�tudinii migranților față de autoritățile din țară, cauzând 
pierderea nivelului de încredere în clasa poli�că, creșterea numărului de 
evaluări defavorabile privind situația din Republica Moldova și acțiunile 
guvernării. De aici a crescut numărul de persoane care aleg să nu revină în 
Moldova. As�el, dacă studiul din 2012 constată că 7–19% din migranți (din 

40
Italia, Portugalia și Marea Britanie)  sunt demo�vați să se întoarcă acasă, 
inves�gația noastră arată că această cifră s-a ridicat până la 50%.

Datele obținute de noi vin în consonanță cu concluziile altor studii 
sociologice  efectuate  după  2014.  Rezultatele  sondajului  „Barometrul 
Diasporei“  arată  că  mai  mult  de  jumătate  din  cetățenii  moldoveni  care 
muncesc peste hotare nu-și doresc și nu se gândesc să se întoarcă acasă. 
Potrivit lui Doru Petruți (Ins�tutul de Marke�ng și Sondaje), majoritatea 
compatrioților noștri care trăiesc în străinătate își vizitează familia de câteva 
ori pe an și în fiecare zi comunică cu rudele prin intermediul Internetului. 
„Patru din zece respondenți câș�gă mai puțin de o mie de euro pe lună, în �mp 
ce alții au un salariu cuprins între una și două mii de euro pe lună, în �mp ce 
15% din respondenți au afirmat că salariul lor depășește două mii de euro. 
Aproxima�v 50% din respondenți comunică zilnic cu cei care au rămas acasă, 
36% au recunoscut că se interesează de evenimentele ce au loc în Moldova o 
dată pe săptămână. Trei din patru migranți moldoveni se întorc acasă de 
câteva ori pe an, 57% cred că nu trebuie să se întoarcă acasă și doar 17% doresc 

41
să trăiască în Republica Moldova“ .

În același �mp, numărul indecișilor (în 2012 – în Italia, 52,5%, în 
Portugalia – 70,2%, în Marea Britanie – 47%) a scăzut dras�c. Aceș�a s-au 
transferat în categoria indecișilor „moderați” (35%), care, deși declară că 
preferă să rămână în țara gazdă, își pot schimba părerea în cazul în care 
anumite schimbări vor avea loc în țara lor de origine.

Comparând datele din 2012 și 2016 din perspec�va numărului de 
persoane care doresc în mod sigur să revină, putem observa și aici o scădere 
pentru anul 2016. Dacă în 2012, în Italia aceș�a reprezentau 30%, în Portugalia 

40 Cheianu-Andrei D. Cartografierea diasporei moldoveneș� în Italia, Portugalia, Franța și 
Regatul Unit al Marii Britanii. – Chișinău, OIM, 2013,  p.39.
41 Peste 50%  dintre migranții moldoveni nu doresc să se întoarcă în patrie. Cauza principală este 
corupția, lipsa unor locuri de muncă bine plă�te, prețurile exagerate h�p://www.noi.md/ru/ , 
news_id/213252.
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42– 14,9%, iar în Marea Britanie – 34% , astăzi această cifră cu greu depășește 
15%. Deci  imaginea Moldovei după furtul „miliardului” a influențat și această 
categorie. În general însă este o tendință nouă, fără precedent în Republica 
Moldova, care trebuie  luată în calcul pentru viitor.

Așadar, la evaluarea perspec�velor în ce privește o eventuală revenire în 
Republica Moldova, migranții au optat pentru trei poziții principale, ceea ce ne 
permite clasificarea lor în trei grupuri. 

Primul grup de migranți se cons�tuie din moldovenii ferm convinși că 
nu se vor mai întoarce acasă. Aceș�a formează o categorie ex�nsă (mai ales, 
�nerii) care nu-și doresc și nici nu intenționează să se întoarcă în patrie. Ei au 
un loc de muncă sau chiar și un imobil în țara gazdă, s-au născut acolo (ori au 
fost aduși de către părinți) sau acolo învață copiii lor. Există, de asemenea, 
migranți care și-au adus și părinții în țara gazdă, încercând să se integreze în 
noul mediu cât mai temeinic. Succesele Moldovei nu le-ar mai putea schimba 
punctul de vedere și planurile pentru viitor. Totuși persoanele care fac parte 
din această categorie  nu simt aversiuni împotriva Moldovei, fiind chiar uneori 
membri ac�vi ai asociațiilor diasporei moldoveneș�. 

În mod evident, aceș�a au decis să rămână în țara gazdă, devenind 
adevărați italieni (germani, englezi etc.) înstrăinați de specificul moldovenesc 
sau, dimpotrivă, transmit acest specific copiilor lor prin comportamente sau 
ac�vități. Peste hotare, ei au descoperit o mai bună siguranță a vieții și un 
des�n mai bun, un viitor pentru ei și pentru copiii lor. „Așa cum am mai spus, 
eram decis de la bun început. Nu ne vom întoarce în Moldova. Am plecat pentru 
totdeauna. Sperăm în mai bine. Aici există mai multe perspec�ve și garanții 
pentru un viitor decent. Singurul mo�v pentru care mă ține aici este pentru a-
mi asigura niște oportunități pentru o viață bună, pe care trebuie doar să le 
vrei” (2.16). 

Totuși intervievații nu exclud posibilitatea implicării lor în dezvoltarea 
Moldovei. „Deși nu dorim să revenim în patrie, acțiunile eficace ale guvernului 
ne influențează indirect a�tudinea și ne pot mo�va să venim în Moldova mai 
des. Poate chiar și să inves�m în diverse proiecte și iniția�ve sociale. Nu ar 
trebui să excludem o as�el de posibilitate. Migranții din această categorie vor 
veni și mai des dacă vor simți că pot avea siguranță și încredere în ziua de 
mâine. Trebuie să existe garanții că dacă facem ceva pentru cei de acasă, nu va 
fi în zadar, că nu vor fi impedimente birocra�ce și factori demo�vanți pentru 
aceste proiecte și iniția�ve civile și sociale” (6.02).

Cel de-al doilea grup de migranți este comparabil can�ta�v și a�tudinal 
cu grupul anterior. Cu precizarea că migranții din acest grup nu sunt absolut 
deciși, urmând în con�nuare să ia o hotărâre. Aceș�a încă nu au o viziune clară 
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42 Cheianu-Andrei D. Cartografierea diasporei moldoveneș� în Italia, Portugalia, Franța și 
Regatul Unit al Marii Britanii. – Chișinău, OIM, 2013, p. 39.
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în privința revenirii acasă și, de fapt, încă nu au decis ce vor face în viitor. De 
aceea, problema întoarcerii o planifică pentru mai târziu. Revenirea lor este în 
relație directă, pe de o parte, cu eventualele succese personale sau ale familiei 
lor în obținerea unei bunăstări în țara gazdă, iar pe de alta, cu schimbările spre 
bine din Republica Moldova, la care încă mai speră.

Pentru ei viața peste hotare are multe avantaje. „Acolo, te adaptezi la un 
nivel de trai mai înalt, iar când te întorci acasă îți displace tot ce vezi. Involuntar, 
compari lucrurile. Și alegerea, evident, nu este în favoarea noastră. Aici este 
murdar, aleile sunt întunecoase, drumurile proaste. Și nu demult s-a furat un 
miliard” (2.14). Ei sunt influențați de discrepanța de ordin social pe care le văd 
între Republica Moldova și țările de des�nație. Experții germani afirmă: „Nu 
credem că mulți se vor întoarce acasă” (3.08). „Majoritatea migranților 
moldoveni din Germania va încerca să se asimileze în societatea germană. Unii 
își vor păstra iden�tatea, limba, tradițiile, alături de limba germană 
dobândită. Este o dispoziție generală. Întoarcerea migranților moldoveni în 
patrie nu va fi o tendință dominantă. În același �mp, vreau să spun că soluția 
pentru o as�el de problemă se găsește chiar în Moldova. Dacă Moldova va 
deveni o țară atrac�vă, prosperă, comparabilă cu Germania sau alte țări ale 
UE și, în primul rând, cu cele din UE-15, ne putem aștepta la o dinamică 
pozi�vă. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, rata întoarcerii moldovenilor 
acasă va rămâne foarte joasă” (3.04).

Pe de o parte, migranții speră la îmbunătățiri ale situației din țara de 
origine, pentru ca, eventual, să revină acasă, dar, pe de altă parte, ei nu sunt 
deloc convinși că o asemenea speranță este întemeiată. Ei nu au încredere nici 
în democrația moldovenească, nici în eficiența sistemelor poli�ce sau 
socioeconomice. Fiind martorii instabilității poli�ce și economice, ai corupției 
din diverse structuri de stat, ei vorbesc despre recentul furt al „miliardului”. 
Frica și lipsa de mo�vare pentru întoarcerea acasă sunt argumentate prin 
replici ca   „Asigurați-ne un trai similar cu cel din UE și ne vom întoarce!“ sau 
„Aici avem siguranța unui un viitor decent pentru copiii noștri. Trebuie să ne 
gândim la ei!” Unii se vor întoarce datorită dublei cetățenii pe care o dețin și 
care are rolul unei „veste de salvare.”

Asupra   planificării   unui   viitor   în   Moldova   se   răsfrânge   nega�v 
ineficiența democrației moldoveneș� comparată cu cea cu care migranții 
interacționează zilnic în țările Uniunii Europene. Deși UE își are propriile 
dificultăți cu care se confruntă, totuși viața în țările de des�nație europene 
este mai sigură și mai asigurată. 

Poziția migranților este formată  și de experiențele nega�ve de 
comunicare cu compatrioții, care nici ele nu sunt favorabile pentru întoarcerea 
moldovenilor acasă. „Nu, nu mă voi întoarce în Moldova. Vă spun sincer că 
atunci când vin în Moldova sunt speriat. Drumuri proaste, mizerie, acel miliard 
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furat. Elita poli�că este coruptă și nu se gândește deloc la popor, ș�e doar cum 
să fure de la oameni. Poliția când vede vreo mașină scumpă cu numere de 
înmatriculare germane caută cum ar putea profita de străinul șofer al acestui 
automobil luxos. Însă eu nu sunt neamț. Eu locuiesc în Germania, dar sunt din 
Moldova și cunosc toate aceste „obiceiuri”.

Am să vă aduc un exemplu: când m-am căsătorit, vara am venit cu 
mașina în Moldova să vizităm rudele mele și rudele soției de la Tiraspol. 
Mergeam pe șoseaua Poltava și am văzut un polițist pe marginea drumului 
care vorbea foarte agresiv cu un șofer. Apoi a scos pistolul și l-a îndreptat  spre 
șofer, apropiindu-i-l  frunte. Nu ș�u ce anume îi demonstra sau îi explica. Însă și 
noi, și copiii  am rămas șocați. Copiii s-au speriat, crezând  că polițistul ar fi 
împușcat șoferul. De fiecare dată când mă întorc în Moldova, îmi revine în fața 
ochilor acea scenă. Nu aș vrea să mi se întâmple și mie așa ceva"(3.02).

Uneori drept s�mul poate fi experiența nega�vă a cuiva implicat într-o 
situație neplăcută și dificilă în Moldova. Oamenii care au încercat să „aducă” 
Europa în Moldova, spun că au eșuat și nu mai sunt dornici să repete tenta�va. 
„Ne îndreptam spre Piața Centrală din Chișinău. Trec peste faptul că i-am făcut 
observație șoferului de microbuz care pe parcursul întregii călătorii a vorbit la 
telefon. La un moment dat, acesta îi spune interlocutorului său: „Așteaptă că 
un pasager face aici gălăgie”. După care mi-a spus tot ce crede despre mine și a 
con�nuat conversația prin telefon. Eu i-am mai spus o dată: „Vă rog, eu vreau 
să mai trăiesc”. Apoi și alți pasageri au început să-i facă observație. A terminat 
convorbirea la telefon și m-a impus să ies din microbuz. Toți oamenii care i-au 
făcut observație au fost dați jos. E o a�tudine foarte urâtă și autoritară, faci ce 
vrei și când vrei. Acesta este un exemplu.

Un alt exemplu. Mă duc la Piața Centrală cu dorința de a importa acolo 
un comportament european,  un zâmbet. Un zâmbet sincer. Mă apropii de 
vânzătorul care are roșii. Roșiile sunt frumoase. Îi spun că vreau să cumpăr 
două kilograme. El răspunde: „Po�im!" Eu încep să-mi aleg roșiile, la care 
acela s-a uitat indignat la mine. Eu, cu același zâmbet, îi zic că voi plă� mai 
mult, dar lăsați-mă să-mi aleg roșiile. La care el mi-a smuls pachetul cu roșii, le-
a împrăș�at și mi-a răspuns: „La ce  zâmbeș�!”

Am fost șocată. Imediat acea “Europă” m-a părăsit. I-am răspuns 
numai: Doamne! Îmi pare atât de rău că nu ați avut ocazia să mergeți pentru 
puțin în Europa, măcar să vedeți cum e acolo! Totul a rămas aici  la fel ca acum 
zece ani. Nimic nu s-a schimbat! Pentru că și eu, un profesor cu 30 de ani 
experiență, am avut onoarea să vând la Piața Centrală” (2.15).

Cel de-al treilea grup de migranți este format din persoane ferm 
convinse că vor reveni acasă, însă numeric aceș�a sunt mai puțini decât 
grupurile menționate anterior. Printre cei care declară că se vor întoarce sunt, 
în primul rând, oameni aflați la o vârstă mai înaintată care nu s-au putut adapta 
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la modul de viață din țara gazdă. „Persoanele de 40–60 de ani își văd viitorul în 
Moldova, ele vor să se întoarcă acasă, unde se simt mai bine” (6.01).

Aici se încadrează și migranții care nu au reușit să se integreze, să 
lucreze, să-și realizeze aspirațiile în străinătate. Ei se întorc ca să se realizeze 
acasă, să se căsătorească, să creeze o familie, să găsească noi perspec�ve, 
inclusiv în afaceri. În plus, acest grup conține și un număr mare de migranți 
moldoveni care deja s-au pensionat, dar nu au acumulat anii necesari pentru 
pensionare și cetățenie peste hotare, așa încât să poată beneficia de o pensie 
integrală în țara gazdă. De multe ori ei pot miza doar pe o pensie socială, din 
care nu poți trăi normal în străinătate, însă te poți descurca cu ea în Moldova. 
Ei se întorc și se vor întoarce în Moldova cu o pensie socială și acte ce le vor 
permite să locuiască peste hotare.

Oamenii sunt diferiți. Ei trăiesc vieți și des�ne diferite. Fiecare își va croi 
propriul viitor. Dar toți găsesc ceva ce nu le este pe plac, toți sunt indignați, toți 
au lucruri cu care nu vor să se împace. Însă dacă situația nu se va schimba în 
Moldova, atunci ei nu vor reveni, rămânând acolo unde se trăiește o viață 
decentă, într-o societate în care te poți simți om.

Migranții moldoveni afirmă că, în mare parte, a�tudinea lor față de 
Moldova, inclusiv dorința lor de a se întoarce acasă, de a inves� în economia 
Moldovei, depinde de autoritățile moldoveneș� și de poli�cienii moldoveni, 
care trebuie să acționeze în vederea realizării unor schimbări în soarta 
Moldovei. Ei consideră că soluția rezidă în direcționarea spre țările și națiunile 
independente și civilizate. Al�el, dacă oamenii nu vor vedea îmbunătățiri, ei nu 
se vor întoarce, nu își vor inves� banii în Moldova și în dezvoltarea ei.

Experții se întreabă: „Cât de realistă și cât de posibilă este revenirea 
migranților moldoveni în patrie. Consider că avem nevoie urgentă de niște 
cercetări exacte, care vor lua în calcul realitățile zilei, și nu cifrele pe care le 
avem de acum 10 ani. Abia după aceasta vom putea să trecem la soluționarea 
acestei probleme.

Reiterez că se cere o stabilitate poli�că și crearea noilor locuri de muncă 
pentru. Este foarte importantă remunerarea decentă a forței de muncă. Dar 
sunt nevoită să constat un fapt neplăcut. Nu cred că crearea locurilor de muncă 
noi rezolvă ceva în privința revenirii migranților moldoveni acasă. Cea mai 
mare problemă este că noi vorbim mult și nu facem destule, ca să asigurăm un 
sistem educațional decent, să ridicăm relevanța profesiilor cu profil tehnic, 
cum a fost înainte. Deci trebuie să schimbăm paradigma educațională, iar 
acest lucru este strâns legat de educația fiecăruia și de realizarea faptului că nu 
e rușinos să lucrezi. Acest lucru trebuie explicat, demonstrat că bani nebuni din 
migrațiune nu se fac.

As�el, nu este suficient doar să creăm locuri de muncă. Nu e deloc 
suficient. Avem nevoie de reforme educaționale, Avem nevoie de reforme 
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salariale. Să nu fie schimbări de ordin generalist, cum obișnuim s-o facem. 
Trebuie să fie schimbări dedicate anumitor domenii de prioritate. Adică trebuie 
să decidem care două-trei domenii sunt de primă importanță. Abia apoi putem 
începe lucrările într-o anumită direcție, cum ar fi repararea drumurilor sau 
proiecte noi de construcție. La noi însă totul este la nivel de discuție, când se fac 
planuri mărețe, dar cu oamenii în realitate nu se lucrează “(0,02).

Potrivit opiniilor expuse, pentru un viitor de succes al Republicii 
Moldova este necesară creșterea economică, stabilitatea poli�că și 
securitatea juridică, care cons�tuie fundamentul oricărui început.

Tabelul 78. Schimbări din Moldova care ar putea să favorizeze 
inves�țiile migranților

TotalRU IT PT UKDE IL

Dezvoltarea economică 
în Moldova

82.6%

41.0%

42.9%

81.5%

25.2%

23.5%

72.7%

21.2%

30.3%

94.7%

23.7%

26.3%

85.0%

38.8%

30.0%

93.5%

83.9%

83.9%

83.8%

36.6%

36.1%
Securitatea juridică 
în Moldova

Stabilitatea poli�că 
în Moldova

161 119 33 80 38 31 156.5%

Pentru a facilita inves�țiile în Moldova, este necesară o creștere 
economică, opinie susținută de 54% dintre respondenți. În același �mp, 
importanța stabilității poli�ce și a securității juridice a fost susținută de 23% 
dintre respondenți. Dat fiind faptul că unii respondenți au optat pentru mai 
multe răspunsuri, se conturează următoarea situație: migranții moldoveni din 
Marea Britanie au dat răspunsuri cu proporții aproape egale. În Rusia, opiniile 
au fost distribuite în proporție de 2: 1: 1. În alte țări studiate (în comparație cu 
alți parametri) importanța creșterii economice  pentru inves�ții este mult mai 
simpa�zată (de trei-patru ori).

Trebuie remarcat că majoritatea persoanelor intervievate nu se 
așteaptă  la asistență și sprijin din partea autorităților moldoveneș�. 

Tabelul 79. Așteptarea susținerii din partea guvernului moldovenesc

TotalRU IT PT UKDE IL

Da

Nu

Total

30.0%

69.6%

207

56.3%

43.7%

126

39.5%

60.5%

38

71.1%

28.9%

45

48.9%

48.9%

88

63.3%

33.3%

30

45.3%

53.9%

534

11. MOTIVAȚIE ȘI PLANURI PENTRU VIITOR



172

Tabelul 80. Tipul de susținere mai valoros 
pentru migranți

% 
Sumar

%NN

Informații despre locuri de muncă în Moldova

Informații despre locuri de muncă peste hotare

317

192

23.5%

14.2%

65.4%

39.6%

Întreținerea legăturilor dintre Moldova și 
compatrioții aflați în străinătate (evenimente 
culturale, călătorii de afaceri, tabere de vară 
pentru copii, școli moldoveneș� în țară gazdă)

Informații despre înregistrarea legală a șederii în 
străinătate

Informații despre oportunități de inves�ții în 
Moldova

Informații despre modificări ce țin de protecția 
socială în Moldova

Total

11.9%

14.4%

10.1%

12.6%

33.0%

40.0%

28.2%

35.1%

160

194

137

170

180 13.3% 37.1%

1350 100.0% 278.4%

În concluzie, menționăm că asociațiile moldoveneș�, diaspora din 
străinătate au opinii împărțite referitor la perspec�vele pe care le vor 
îmbrățișa, iar aceasta ne-a permis delimitarea câtorva grupuri mari, inegale sub 

Informații despre posibilitatea revenirii 
în Moldova
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Trebuie accentuat faptul că peste jumătate din migranții moldoveni 
(54%)  nu mizează pe suport din partea Guvernului Republicii Moldova, iar rata 
răspunsurilor pe țări este următoarea: în Israel se așteaptă la ajutor din partea 
statului un  număr mai mare de migranți (71%), în Marea Britanie (63%), în 
Italia (56%), în Germania (49%). O rată sub medie a fost înregistrată în 
Portugalia (40%) și în Rusia (30%).

Migranții au evaluat cele mai importante, din punctul lor de vedere, 
măsuri de sprijin care poate să le ofere guvernul moldovean. Respondenții 
puteau să aleagă trei variante de răspuns, din acest mo�v suma răspunsurilor 
depășește 100%. Respondenții au clasat pe primul loc „informații despre 
locurile de muncă în Moldova” – 24% / 65%. Această variantă a fost susținută 
de 2/3 dintre respondenți. Alte variante de răspuns au fost mai puțin populare 
(până la 40%). Cea mai puțin solicitată a fost varianta „informații cu privire la 
posibilitatea de a se întoarce în Moldova” (10% / 28%), dovadă indirectă 
referitor la decizia migranților de a se returna în țara de origine.

Respondenții nu se așteaptă la contribuții financiare din partea statului. 
Pentru ei consilierea și suportul informațional sunt mai importante.



aspect can�ta�v. Unii migranți au decis categoric că nu se vor întoarce și își 
asociază viitorul lor, al familiei și copiilor lor cu țara de ședere, cu locul unde se 
află casa lor la momentul actual. Un alt grup este cons�tuit din persoane care 
optează sigur pentru o revenire în patrie, acasă. Aceste categorii deja și-au 
făcut alegerea. Dar există și o a treia categorie de migranți – indecișii, aflați în 
proces de căutare, așteptare, în speranța schimbărilor. Persoanele din acest 
grup vor reveni în patrie, dar nu ș�m în ce proporție compara�v cu cei rămași în 
emigrare. Aceș� oameni se vor întoarce cu atât mai mulți, cu cât situația din 
Moldova va fi mai bună.

11. MOTIVAȚIE ȘI PLANURI PENTRU VIITOR
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12. 

Poli�ca migrațională a Republicii Moldova a început să se contureze la 
începutul anilor ʹ90 ai secolului XX. Timp de 25 de ani, Moldova a reușit să 
parcurgă un i�nerar destul de furtunos – apropiindu-se mai mult de realitate, 
reflectând și reacționând mai adecvat la schimbare, acumulând experiență, 
cooperând cu structuri internaționale. Poli�ca migrațională moldovenească a 
trecut prin mai multe etape dis�ncte, dominate de diferite obiec�ve, obiecte 
și actori. 

Prima etapă (1990–1994). Esența etapei: „Migrație și securitate”. 
Migrația este abordată și reglementată pe parcursul acestei etape în 

contextul securității și protecției populației locale, națiunii �tulare, iden�tății 
naționale față de migrarea de masă necontrolată în Republica Moldova din 
alte regiuni sovie�ce / post-sovie�ce. Cu acest scop, a fost adoptată legea „Cu 
privire la migrație” (1990), care a stabilit o cotă privind migrația în Republica 
Moldova (0,05% pe an raportată la numărul populației Moldovei). În 1994 
Cons�tuția Republicii Moldova prevede dreptul cons�tuțional al cetățenilor 
de a ieși și a intra în mod liber de pe teritoriul țării (art. 27). Aceste principii au 
fost specificate în legile „Cu privire la intrarea și ieșirea din Republica Moldova“ 
(1994), „Cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor în 
Republica Moldova“ (1994). 

Începe cooperarea internațională în domeniul migrației și protecției 

drepturilor migranților. Au fost semnate acorduri bilaterale în domeniul 

migrației forței de muncă cu Rusia, Ucraina (1993) și Belarus (1994); acorduri 

mul�laterale încheiate în cadrul CSI referitoare la regimul fără vize (1992), 

asigurarea pensiilor (1992), protecția socială în caz de accidente (1994), în 

domeniul migrației de muncă și protecției sociale a migranților de muncă 

(1994). 
Structura creată pentru reglementarea fluxurilor de migrație este 

Departamentul Migrațiunii din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei. 
A doua etapă (1995–2000). Esența etapei: „Migrație și securitate”. 
Conținutul acestei etape diferă de cel al etapei anterioare. În perioada 

indicată, statul și-a definit drept obiec�v protecția nu doar a cetățenilor aflați 

în țară, dar și a migranților de muncă moldoveni aflați în străinătate în mod 

legal. 
În contextul noilor realități, Republica Moldova începe să se integreze în 

spațiul global al migrației. Ceea ce afectează nu doar serviciile specializate de 

stat, dar și populația Republicii Moldova, care acum nu se mai deplasează doar 

spre Est, migrând în spațiul post-sovie�c, dar și în alte direcții, în primul rând 
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spre Vest – în Uniunea Europeană. Specificul unei as�el de integrări a constat 

în faptul că migranții moldoveni și statul moldovenesc se dezvoltau 

independent unii de alții și aceste căi, prac�c, nu au avut puncte de intersecție. 

As�el, majoritatea migranților au fost nevoiți să muncească ilegal.
În ceea ce privește cadrul legal-norma�v, experiența acumulată în 

această perioadă s-a cristalizat, în primul rând, în hotărârea guvernului cu 
privire la ocuparea forței de muncă temporară de către lucrătorii migranți 
(1997), fiind aprobat un regulament de angajare în câmpul muncii peste 
hotare. 

Cooperarea internațională con�nuă să se dezvolte, Moldova semnând 
acorduri de readmisie cu Polonia și Lituania (1997). De asemenea, merită 
menționată încercarea de a stabili o cooperare în domeniul migrației și 
protecției migranților moldoveni cu 24 de țări (1997), care trebuia realizată 
prin intermediul structurilor adiacente Ministerului Afacerilor Externe al 
Republicii Moldova. Din nefericire, această iniția�vă a eșuat.

A treia etapă (2001–2006). Esența etapei: „Migrație și securitate”. 
Conținutul interpretării migrației în această etapă con�nuă să se modifice și să 
se ex�ndă. Statul își propune să protejeze nu doar migranții legali de origine 
din Moldova, dar și pe cei ilegali. 

Ac�vitatea statului în domeniul migrației se intensifică, ceea ce îi 
creează o imagine favorabilă în rândul populației. Se formează baza de date a 
Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru lucrătorii 
migranți care doresc să plece la muncă în străinătate (peste 6 mii de persoane 
înregistrate). 

Începe procesul de cooperare cu asociațiile moldoveneș� din 
străinătate. Din anul 2004, la Chișinău se organizează congrese ale diasporei 
moldoveneș� de care se ocupă Biroul Relații Interetnice. 

Se aprobă Concepția poli�cii migraționale (2002), Legea cu privire la 
migrație (2002), Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe 
umane (2005) și altele. Cooperarea cu organizațiile internaționale a devenit 
una permanentă și a adus rezultate benefice. Au fost semnate acorduri 
bilaterale privind cooperarea în domeniul migrației de muncă cu Italia (2003), 
Azerbaidjan (2005), acorduri mul�laterale în cadrul CSI (2005–2006); acorduri 
cu privire la ocuparea forței de muncă organizate cu Republica Cehă, Kuweitul, 
Italia, Israelul și altele. Se întreprind măsuri pentru semnarea acordurilor la 
nivel local și regional în domeniul migrației forței de muncă (în primul rând, cu 
Italia și Rusia). Un plan individual de acțiuni a fost adoptat între Republica 
Moldova și Uniunea Europeană (2005). Au fost ra�ficate peste 20 de 
documente internaționale privind protecția drepturilor migranților de muncă 
și refugiaților: Convenția nr. 181 a Organizației Internaționale a Muncii privind 
agențiile private de ocupare a forței de muncă; Convenția nr. 97 a Organizației 
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Internaționale a Muncii privind migrația în scop de angajare; Convenția 
europeană privind statutul juridic al lucrătorilor migranți; Carta socială 
europeană; Convenția europeană de asistență socială; Convenția (1951) și 
Protocolul adițional (1967) privind statutul refugiaților; Acordul de cooperare 
dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională pentru 
Migrație, Organizația Internațională a Muncii etc.

Are loc o consolidare în domeniul managementului migrației al 
Republica Moldova. În anul 2001, Serviciul de Stat pentru Migrație subs�tuie 
departamentul existent anterior în cadrul Ministerului Muncii, Protecției 
Sociale și Familiei. În anul 2002, statutul structurii de stat în domeniul migrației 
se modifică și se ins�tuie Departamentul Migrație al Republicii Moldova, iar în 
2005 în locul fostei structuri se cons�tuie Biroul Migrație și Azil. 

A patra etapă (2006–2012). Esența etapei: „Migrație și dezvoltare”. 
Pentru prima dată în istoria poli�cii migraționale din Moldova, obiec�vul 
acesteia nu mai este securitatea, ci dezvoltarea și s�mularea migrației pentru 
dezvoltarea durabilă a țării.

Tranziția s-a produs în condițiile în care finalitatea declarată anterior nu 
a fost a�nsă, deoarece implementarea ei nu depindea doar de Moldova sau de 
acțiunile ei. Modificările operate au fost posibile în contextul racordării la 
standardele UE și al aplicării poli�cii de abordare globală a migrației.

Printre iniția�vele lăudabile menționăm proiectele de inves�ție în 
dezvoltarea locală (programul PARE 1 + 1), deschiderea conturilor bancare, 
revenirea și reintegrarea migranților, cooperarea cu diaspora ș�ințifică. 
Poli�ca de migrație este definită prin complexitatea și diversitatea 
obiec�velor, iar legisla�vul este un instrument important al acestor poli�ci. Se 
diversifică gama de instrumente și mijloace de reglementare a proceselor de 
migrație și punerea în aplicare a unor programe și proiecte. Poli�ca de migrație 
devine o parte esențială  poli�cilor sociale, fiind subordonată intereselor 
naționale și perspec�velor dezvoltării durabile a țării. 

Cadrul juridic pentru reglementarea migrației este în con�nuă evoluție. 
De menționat Legea privind azilul în Republica Moldova (2008), Legea privind 
regimul străinilor în Republica Moldova (2010) Legea privind integrarea 
străinilor (2011), Legea cu privire la fron�era de stat (2011), Strategia 
Națională în domeniul migrației și azilului (2011–2020), Strategia națională de 
management integrat al fron�erei de stat (2011–2013), diverse planuri de 
punere în prac�că a actelor legisla�ve adoptate etc.

Cooperarea internațională este în permanentă evoluție. Se semnează 
Acordul bilateral în domeniul migrației de muncă cu Italia (2011), acorduri 
bilaterale privind protecția socială cu Bulgaria (2008), România (2010), 
Luxemburg (2010), Austria (2011) Estonia (2011), Republica Cehă (2011), 
Belgia (2012) și altele. În 2009–2011 au fost semnate acorduri privind 
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readmisia cu 14 țări UE și 5 țări din afara UE. A fost adoptat Planul de Acțiuni 
între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind liberalizarea regimului 
de vize (2011) etc. 

Sub influența Uniunii Europene, care a devenit un vecin nemijlocit al 
Republicii Moldova, începe dezvoltarea și aplicarea unor programe, planuri și 
proiecte în contextul iniția�velor UE: Parteneriatul de mobilitate, Instrumentul 
european de vecinătate și parteneriat, Parteneriatul Es�c, Centrul Comun de 
Vize, noul program tema�c de cooperare cu țările terțe în domeniul migrației și 
azilului, EUBAM, acordurile de readmisie, micul trafic de fron�eră, Sinergia 
Mării Negre și altele. 

Agenția guvernamentală principală responsabilă de reglementarea 
fluxurilor de imigrație, din a doua jumătate a anului 2006, devine Biroul 
Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne. De menționat și ac�vitatea 
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, care la 

43
acel moment avea un set de responsabilități în sfera diasporei . Se pun în 
aplicare diverse metode de interacțiune și cooperare cu diaspora. As�el a fost 
înființat Consiliului Coordonator al Diasporei, primul organism reprezenta�v al 
diasporei, înființat sub egida prim-ministrului Republicii Moldova. 

A cincea etapă (din 2013 până în prezent). Esența etapei: „Migrația și 
dezvoltarea”. Scopul acestei perioade este de a oferi susținere diasporei și de a 
s�mula implicarea ei în dezvoltarea durabilă a țării, pentru crearea unei 
imagini pozi�ve a Republicii Moldova în străinătate. Interesul față de diaspora 
s-a manifestat și anterior, dar din 2013 ea devine obiectul principal al poli�cii 
migraționale a statului, iar poli�ca în domeniul diasporei se delimitează într-o 
direcție   separată,   ceea   este   relaționat   cu   modul   în   care   comunitățile 
moldoveneș� de peste hotare încep să se integreze intens în țările gazdă, unele 
transformându-se în diasporă. Diaspora începe să se contureze drept un actor 
independent pe scena poli�cii migraționale și necesită tot mai multă atenție, 
delimitându-se într-un organism nou cu un rol separat în viața țării. 

Printre cele mai importante acte legisla�ve din această perioadă sunt 
44Strategia Națională „Diaspora – 2025“  și Planul de acțiuni pentru punerea în 

aplicare a acesteia, care sunt actele de bază ale Republicii Moldova în 
domeniul poli�cii de migrație, dezvoltare și diasporă. 

În prezent, se lucrează și se acumulează experiență în toate direcțiile 
poli�cii migraționale, iar un succes nu doar al poli�cii migraționale, ci și poli�cii 
de stat al Republicii Moldova este regimul fără vize cu Uniunea Europeană 

43 Vremiș M., Craievschi-Toartă V., Burdelnîi E., Herm A., Poulain M. Profilul Migrațional Ex�ns al 
Republicii Moldova. – Chișinău, OIM, 2013, p. 204-208.
44 Hotărârea Guvernului Strategia națională „Diaspora-2025”, nr. 200 din 26.02.2016. // 
Monitorul Oficial din 4.03.2016, nr.49-54, art.230, h�p://brd.gov.md/sites/default/files/ 
sn_diaspora_2025_web.pdf
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(obținut la sfârșitul lunii aprilie 2014). De menționat și acordurile semnate 
privind migrația forței de muncă cu Italia (2012) și cu Israel (2013), în baza 
acestuia din urmă peste 3.000 de migranți moldoveni lucrează în industria 
construcțiilor în țara de des�nație. 

Ins�tuția principală a Republicii Moldova care pune în aplicare poli�ci în 
domeniul diasporei este Biroul Relații cu Diaspora – o structură ce face parte 
din Cancelaria de Stat, creată la cererea diasporei, la sfârșitul anului 2012. 
Acest Birou este subordonat prim-ministrului și coordonează ac�vitățile 
guvernului în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării. În același �mp, 
ac�vează și Biroul Migrație și Azil, parte a Ministerului de Interne, care își 
concentrează ac�vitatea pe cetățenii străini, refugiații, solicitanți de azil și 
integrarea lor în societatea moldovenească. 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu subdiviziunea sa care 
se ocupă de migrație este responsabil de dezvoltarea poli�cilor privind 
ocuparea forței de muncă, precum și de protecția juridică și socială a 
lucrătorilor, dezvoltarea unor mecanisme de reglementare a proceselor 
migrației forței de muncă, inclusiv negocierea și semnarea acordurilor 
bilaterale în domeniul migrației forței de muncă și protecției migranților. 
Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, înființată în 2003 ca 
subdivizie a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, se axează pe 
dezvoltarea poli�cii publice de ocupare a forței de muncă, pe punerea în 
aplicare a poli�cilor în domeniul migrației forței de muncă, pe monitorizarea 
ac�vității agențiilor private de ocupare a forței de muncă. Această ins�tuție 
are puterea de a reglementa migrația forței de muncă (emiterea, ex�nderea și 
anularea permiselor de muncă pentru cetățenii străini și apatrizi; elaborarea 
mecanismelor de angajare a cetățenilor moldoveni peste hotare, coordonarea 
ac�vității agențiilor private în ocuparea în forța de muncă, integrarea pe piața 
muncii a cetățenilor moldoveni reveniți din țara gazdă).

Crearea   unei   structuri   specializate   care   ar   implementa   poli�ca 
migrațională  a  avut  un  efect benefic  asupra  consolidării  diasporei 
moldoveneș�. Biroul pentru Relații cu Diaspora a elaborat și realizat nouă 
programe: Diaspora Engagement Hub, „DOR” (Diaspora-Origini-Reveniri), 
Diaspora Business Forum, Congresul Diasporei, Zilele Diasporei, stagii 
guvernamentale, Grupuri de excelență, programe culturale ale Diasporei, 
„Dor de Moldova”.

Deoarece reprezentanții diasporei se convoacă în Moldova în luna 
august (perioada vacanței), a fost luată decizia de a consolida proiectele de 
colaborare cu aceasta. As�el, în luna august sunt desfășurate anual Zilele 
diasporei, inclusiv Congresele diasporei, care se organizează la fiecare doi ani, 
începând cu 2004. Scopul principal al congreselor este de a menține un dialog 
permanent și direct cu reprezentanții diasporei din partea autorităților 
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Tabelul 81. Congresele diasporei moldoveneș� (anii 2004–2016)

Anul Numărul de țări
Suma 

par�cipanților

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

12

22

20

31

22

28

27

120

170

200

250

100

145
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Printre   alte  evenimente   majore   legate   de   ac�vitatea   diasporei 
moldoveneș� în străinătate, trebuie menționate Forumurile de Inves�ții ale 
Diasporei organizate din 2014. În 2014 Forumul de Inves�ții și-a ținut lucrările 
în Italia, în 2016 în Spania și Portugalia. În Republica Moldova, în 2014, a avut 
loc Forumul de Afaceri al Diasporei / Diaspora Business Forum, indisolubil 
legat de forumul de inves�ții. Scopul acestuia este de a stabili relații cu mediul 
de afaceri moldovenesc din străinătate, implicarea în dezvoltarea țării, 
iden�ficarea principalelor domenii de cooperare, oportunități și provocări 
legate de climatul inves�țional în Moldova. Forumul are loc la fiecare doi ani. 
La Forumul de Afaceri din 2016 au par�cipat 170 de persoane din 27 de țări. 

Începând cu 2013, anual se desfășoară programul „DOR“, conceput 
pentru copiii diasporei, în vederea familiarizării lor cu patria părinților, 
stabilirea unor contacte cu copiii din Republica Moldova, studierea limbii, 
culturii și tradițiilor naționale. Cinci tabere de vară au fost deja organizate în 
cadrul acestui program. În 2017, programul a implicat 100 de copii din 14 țări 
(80 din străinătate și 20 din Republica Moldova), selectați pe bază de concurs 
(au fost depuse 197 de cereri).

Reprezentanților diasporei li s-au oferit 65 de granturi în șase domenii în 
cadrul Programului guvernamental Diaspora Engagement Hub, efectuate în 
tandem cu Organizația Internațională pentru Migrație și finanțate de Agenția 
Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. 

În cadrul programului Diaspora Engagement Hub au fost deschise 10 
centre educaționale ale diasporei în șapte țări (Belgia, Irlanda, Italia, 
Kazahstan, Canada, Portugalia și Franța). În mai 2017, guvernul a lansat un nou 
program – Grupurile de excelență ale Diasporei, la care se va conlucra cu 
reprezentanți ai structurilor de stat, pentru crearea diverselor strategii și 
poli�ci de dezvoltare a țării. 
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În iulie 2017 a fost lansat programul „Dor de Moldova”, menit să 
mobilizeze diaspora spre promovarea potențialului turis�c al Republicii 
Moldova. 

O deosebită atenție se acordă transparenței ac�vității Biroului pentru 
Relații cu Diaspora. Au fost editate și plasate online trei reviste „Moldova de 
oriunde”, distribuite 44 de ediții ale Bule�nului săptămânal al Biroului pentru 
Relații cu Diaspora, 500 abecedare „Albinuța“. As�el, reprezentanții diasporei 
au avut posibilitate să fie informați pe parcursul campaniilor electorale. 

În același �mp, mai menționăm și alte programe de succes, printre care 
și MiDL, prin intermediul căruia reprezentanții diasporei moldoveneș� au 
contribuit la dezvoltarea socială a 26 de localități din Moldova.  

Noi abordări și priorități ale poli�cii moldoveneș� în domeniul 
migrației și diasporei

Experții apreciază înalt evoluția și ameliorarea poli�cii migraționale a 
Republicii Moldova. În primul rând, remarcăm cooperarea dintre structurile de 
migrație ale țărilor beneficiare. „Cooperarea la nivel bilateral este foarte 
importantă. Dar nu mai puțin importante sunt ac�vitățile desfășurate în cadrul 
forumurilor sau pla�ormelor de dialog. Ne referim la Parteneriatul Es�c, 
Procesul de la Praga, Procesul de la Budapesta, Procesul Söderköping, GUAM. 
Schimbul de informații de care beneficiem în cadrul acestora face posibilă 
sincronizarea legislației noastre cu legislația țărilor gazdă ale migranților 
moldoveni” (0.02). 

Cu majoritatea țărilor UE au fost încheiate acorduri de readmisie, ceea 
ce a contribuit la consolidarea unor relații de încredere între Moldova și UE în 
reglementarea proceselor de migrație ilegală. În plus, aceasta a simplificat 
procedura de încheiere a acordurilor privind migrația forței de muncă, 
încheierea acordurilor privind securitatea socială a migranților angajați. Până 
la ora actuală, au fost deja inițiate 20 de contracte și au fost semnate 12. Aceste 
acorduri permit reglementarea aspectelor legate de protecția socială a 
migranților. 

În prezent, se impune încheierea cu țările UE a unor tratate pentru a 
oferi asistență juridică în cadrul dreptului penal și civil (probleme de 
moștenire, de cetățenie, legate de drepturile copiilor, adopție; aspecte ce țin 
de urmărirea penală și detenția cetățenilor moldoveni etc.).

În același �mp, trebuie pusă în discuție cooperarea între structurile 
migraționale specializate din Republica Moldova. Elaborarea unei poli�ci 
referitoare la diasporă a fost determinată de factorul internațional, 
datorându-se schimbărilor în abordarea globală a migrației – în special, 
trecerii de la o "Migra�on Policy" cu caracter can�ta�v, la abordarea calita�vă 
"Diaspora Policy". În plus, a existat un context național condiționat de 
cons�tuirea și evoluția diasporei moldoveneș� și, respec�v, de necesitatea 
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unei poli�ci adecvate. Impactul acestor factori a avut un efect asupra reformei 
ins�tuționale și asupra necesității de delimitare a funcțiilor între ins�tuțiile de 
stat specializate care implementează poli�cile privind migrația și diaspora. 

Inițial,  menținerea  contactului  cu  originarii  și  cetățenii Republicii 
Moldova a făcut parte din competența Biroului Relații Interetnice, care și-a 
promovat propria viziune privind ges�onarea acestor procese în domeniul 
migrației. Biroul a început să conlucreze cu diaspora moldovenească la 
începutul anilor 2000, când președintele Republicii Moldova P. Lucinschi, a 

45semnat decretul privind diaspora moldovenească . Este inițiată organizarea 
unor congrese ale diasporei moldoveneș�, se colectează și se sistema�zează 
date ce țin de asociațiile diasporei moldoveneș�, se pregătește un suport 
material și informațional fundamental (au fost achiziționate costume 
naționale pentru trupele de creație ale diasporei, au fost elaborate materiale 
informa�ve etc.). Odată cu crearea Biroului pentru Relații cu Diaspora, aceste 
funcții au fost transferate noilor structuri de stat specializate pentru ac�vitățile 
cu diaspora. 

„Biroul Relații Interetnice se ocupă de persoane de alte etnii sau de 
origine străină care au decis să imigreze și să trăiască în Republica Moldova, 
formând comunități etnice. Ei își doresc să se integreze în societatea 
moldovenească. Și as�el Biroul Relații Interetnice este cea mai potrivită 
structură care le poate oferi ajutor în acest sens.” (0.01). 

O altă structură – Biroul Migrație și Azil, parte a Ministerului de Interne – 
oferă bază legală pentru șederea cetățenilor străini, care au venit în Republica 
Moldova, și, prin urmare, această ins�tuție se ocupă de respectarea legislației 
privind șederea acestora în țară. 

O a treia structură – Biroul Relații cu Diaspora – se concentrează pe 
promovarea și menținerea legăturilor cu cetățenii sau originarii din Republica 
Moldova, care sunt plecați în străinătate. Aceasta este o structură specializată 
creată în cadrul Cancelariei de Stat. Biroul Relații cu Diaspora a acumulat o 
experiență considerabilă în sprijinirea organizațiilor adiacente diasporei 
moldoveneș� într-o perioadă foarte scurtă de �mp.

Noua abordare în domeniul poli�cilor diasporei a fost menționată în 
actul Strategia Națională „Diaspora – 2025”, adoptat la 26 februarie 2016 și 
realizat de către Biroul Relații cu Diaspora, precum și în Planul de acțiuni 
pentru anii 2016–2018. În contextul noii abordări, a fost lansat un program 
amplu, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare – 
Diaspora Engagement Hub, implementat de OIM și Biroul Relații cu Diaspora. 

45 Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr.1638-II din 30.08.2000 „Privind susținerea 
persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare, și  colaborarea cu 
aceasta”; Hotărârea  Guvernului Nr.1322 din 29.12.2000 „Cu privire la unele măsuri de susținere 
a persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare” // Monitorul Oficial 
din 11.01.2001, nr. 001.
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Experții accentuează mai multe aspecte în implementarea noii abordări 
menționate supra. În primul rând, „Biroul pentru Relații cu Diaspora face 
dis�ncția între abordarea can�ta�vă, u�lizată în poli�ca de migrație din anii 
precedenți, și cea calita�vă pe care se concentrează“ (0,01). Esența acestei 
abordări este că diaspora nu este percepută ca un subiect care are nevoie de 
sprijin sau ca un beneficiar al poli�cilor de stat, ci ca o en�tate formată, 
partener al poli�cilor de dezvoltare.

În al doilea rând, diaspora sau reprezentanții diasporei sunt mo�vați să 
se mobilizeze și să devină mai ac�vi. Aceasta nu este o sarcină deosebită 
pentru diasporă, căci viața comunităților din țara gazdă se bazează pe 
voluntariat,  par�cipare  benevolă,  ac�vități  sociale.  În  consecință,  noua 
abordare pune accentul pe mobilizarea acestui spirit civic al diasporei, care 
este invitată la ac�vități sociale importante. 

În al treilea rând, este presupusă dezvoltarea și realizarea potențialului 
uman,  reflectat  printre  obiec�vele  strategice  ale  Strategiei  Naționale 
„Diaspora–2025”. 

Conform   autorilor   Strategiei   Naționale,   aceasta   este   diferența 
conceptuală a noii abordări față de cea precedentă. Este clar că punerea în 
aplicare a noii strategii se va confrunta cu mai multe probleme, deoarece 
asistăm la o etapă preliminară și nu avem suficiente date acumulate care ar 
releva eficacitatea aplicării acesteia. 

Biroul Relații cu Diaspora își propune să colaboreze în mod ac�v cu alte 
structuri guvernamentale care conlucrează cu migranții, cu comunitățile 
moldoveneș�, cu diaspora din străinătate, dar, în primul rând, să colaboreze cu 
Ministerul Afacerilor Externe. „Relațiile între consul, ambasadă și cetățeanul 
nostru aflat în străinătate este printre cele mai strânse. Prin urmare, domeniul 
diasporei a devenit unul de  competența consulilor. Înainte ca Biroul Relații cu 
Diaspora să fie creat, am avut o gamă foarte largă de competențe, pentru că noi 
reprezentăm o structură aflată peste hotare care poate convoca cetățenii. Din 
acest  mo�v,  am  monitorizat  tot  ce  se  întâmplă  cu  cetățenii  noștri,  cu 
comunitățile noastre, cu diasporele noastre din străinătate. Odată cu înființarea 
Biroului Relații cu Diaspora, o parte semnifica�vă a funcțiilor noastre  le-a fost 
transferată, ceea ce este firesc din moment ce ei sunt responsabilii de aplicarea 
poli�cilor în domeniul vizat. 

Conlucrăm cu Biroul Relații cu Diaspora, oferindu-le legăturile și 
contactele pe care le avem. Liderii asociațiilor ac�ve ale diasporei vin des la noi 
și par�cipă la diverse evenimente. Prin urmare, atunci când există unele 
proiecte care ar trebui promovate în rândul diasporei, ambasadele noastre 
asigură contactul cu reprezentanții diasporei și cu liderii acesteia. Avem o 
înțelegere de colaborare cu Biroul Relații Diaspora atunci când ei apelează 
direct la misiunile noastre (ambasade, consulate) în străinătate” (0.03). 

Recunoscând beneficiul incontestabil al creării unei asemenea 
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structuri, trebuie să menționăm că discuțiile privind legalitatea și coerența 
concentrării poli�cii diasporei moldoveneș� în cadrul Cancelariei de Stat 
con�nuă și astăzi. Experții au remarcat aspectul problema�c care există în 
ac�vitatea   și   în   interacțiunea   structurilor   specializate   moldoveneș�   în 
domeniul reglementării migrației. De obicei, mo�vele acestor incoerențe sunt 

46
unele lacune legisla�ve și ins�tuționale . Mai mult ca atât, există probleme 
condiționate atât de creșterea, de acumularea experienței, cât și de anumite 
ac�vități paralele pe care le realizează aceste structuri, ceea ce le afectează 
eficiența. 

„Dintr-un punct formal de vedere, noi, toți cei din țară, lucrăm și ne 
descurcăm foarte bine, bazându-ne pe pla�orma de dialog creată de către 
OIM. În același �mp, este punctul meu de vedere, se observă totuși o anumită 
repe��vitate în ac�vitatea noastră. Nu e un lucru bun, pentru că țara este 
mică. În cazul în care suplimentăm cu structuri birocra�ce sau principii de 
ac�vitate paralele se resimte un impact nega�v asupra rezolvării problemelor. 
Eu mi-aș dori să evit paralelismul în muncă. Trebuie să arătăm sincer și deschis 
structurile în care vrem să introducem ceva nou. Dar trebuie să luăm această 
experiență într-un context mai larg. Este greșit să selectezi doar anumite 
elementele din contextul structurilor, pentru că, în cele din urmă, acest lucru va 
duce la situații de conflict în Republica Moldova din cauza împuternicirilor pe 
care le au structurile sau poate genera poli�ci nesa�sfăcătoare. Și atunci, ceea 
ce este mai rău, batem pasul pe loc.”(0,02). 

Expertul vede un caz de paralelism al ac�vității în exemplul familiilor 
mixte care s-au întors din străinătate. „Poli�cienii noștri afirmă că reintegrarea 
moldovenilor ar trebui să se desfășoare conform unui plan, iar integrarea 
străinilor conform altui plan. Dar vorbim de o singură familie. Trebuie să 
recunosc abilitățile moldovencei, trebuie să o familiarizez cu tehnologia 
noastră, să-i formez un șir abilități, pentru că ea nu cunoștea multe și a uitat 
multe lucruri. El trebuie să-și confirme diploma de studii. Iar eu îi repar�zez în 
mod ar�ficial în două categorii separate. Agenția Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă, lucrează cu două categorii dis�ncte de persoane”. Nu sunt 
atât de multe familii de acest fel, dar nici un este un caz singular.

O altă problemă ține de eficacitatea coordonării ac�vității diasporei de 
către Biroul Relații cu Diaspora. Expertul consideră că „acest paralelism în 
ac�vitatea noastră este sesizabil. Și dacă din punctul de vedere al abordării 
ins�tuționale acesta nu poate fi evitat, atunci trebuie să ținem cont de el în 
contextul poli�cilor bilaterale.” (0,02). 

Este cazul să consemnăm și alte probleme apărute pe parcursul 
implementării noii abordări a diasporei. Evoluția evenimentelor  după alegerile 

46 Cheieanu-Andrei D., Barilov A. Analiza lacunelor în domeniul migrației / Republica Moldova. 
2015. – Chișinău, OIM, 2015.
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parlamentare din 2014 a arătat că o parte din diaspora moldovenească, după 
mai multe dezamăgiri cauzate de înșelarea așteptărilor de către autoritățile 
moldoveneș�, încearcă să se distanțeze de structurile guvernamentale. Ceea 
ce s-a confirmat și la Zilele diasporei (august 2017). A fost vizibilă poli�zarea 
structurilor de stat, în special, în contextul confruntărilor poli�ce emergente 
ale principalelor ramuri ale puterii, ceea ce nu poate să mulțumească. Membrii 
diasporei nu doresc să fie implicați în lupte poli�ce, mai ales pe parcursul 

47
campaniilor electorale .

Biroul Relații cu Diaspora, o structură de stat care se află în Moldova, 
funcționează  bine,  încearcă  să  își  îndeplinească  sarcinile  într-un  mod 
conș�incios. Problema este că diaspora este în străinătate. Întâlnirile diasporei 
cu reprezentanții Biroului se desfășoară fie în �mpul congreselor diasporei, fie 
în �mpul vizitelor de scurtă durată ale conducerii Biroului. În atare condiții, 
putem doar să sperăm la o încredere și o comunicare constante între diaspora 
moldovenească și structura menită să lucreze cu diaspora. Se pare că în cazul 
de față „Mohamed trebuie să meargă spre munte”, pentru a aduce structurile 
implicate în deservirea intereselor diasporei mai aproape de aceasta, atât 
teritorial,  cât și conținutal. Comunicarea cu diaspora ar fi bine să aibă loc nu 
doar la Zilele diasporei. Trebuie să fim la curent cu problemele reprezentantului 
diasporei, și nu cu ceea ce crede oficialul responsabil de un anumit sector al 
ac�vității cu diaspora. Să se comunice cu diaspora într-un limbaj accesibil 
acesteia, ceea ce ar putea îmbunătăți calitatea și eficiența comunicării. Am 
discutat deja despre rolul componentei etnoculturale, a cărei promovare a fost 
printre primele sarcini trasate de asociațiile diasporei și care mai nou se 
reorientează spre alte direcții de ac�vitate.

Evident că nu putem astăzi insista ca Biroul pentru Relații cu Diaspora să 
se reorganizeze într-o altă structură,  de �pul Ins�tutului Cultural al Moldovei, 
de exemplu. Mai mult, înțelegem că o as�el de ins�tuție în străinătate necesită 
costuri financiare impunătoare, de care Moldova nu dispune. 

Suntem  de  multe  ori  nemulțumiți  de  ac�vismul  social  scăzut  al 
reprezentanților diasporei, dar ne întrebăm dacă Republica Moldova poate 
întreprinde ceva în acest sens. Comunitățile moldoveneș� din străinătate 
contactează, de regulă, cu ambasada sau consulatul Republicii Moldova în țara 
gazdă. Aceste structuri ale Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova 
(și, în primul rând, consulatul) interacționează zilnic cu reprezentanți ai 
comunităților moldoveneș� care au nevoie de suport, consiliere etc. și ar putea 
sau ar trebui să fie mecanismul real al dialogului între Moldova și diaspora ei. De 
facto, însă acestea nu au o conexiune directă la ac�vitățile  cu diaspora și de 
aceea autoritățile moldoveneș� vor să depășească această carență, să 

47 h�p://ru.rfi.fr/evropa/20170821-dni-diaspory-kak-v-kishineve-prinyali-zarubezhnykh-
sootechestvennikov
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s�muleze consulatele să conlucreze cu diaspora. Atât consulatele (ca structuri), 
cât și consulii (ca cetățeni care sunt interesați de soarta țării și a compatrioților 
lor de peste hotare) încearcă să fie realmente u�li asociațiilor diasporei. Totuși 
există aici o problemă care necesită și o soluție adecvată. 

Experții sunt de părere că poli�ca migrațională actuală necesită noi 
abordări, în virtutea diverselor modificări ce țin, pe de o parte, de caracterul 
migrației din țara de origine, iar pe de alta, de  evoluțiile înregistrate  în țările 
gazdă ale migranților moldoveni, în primul rând în Rusia și Italia, principalii 
„consumatori” de forță de muncă din Moldova. „Intensitatea proceselor de 
migrație a rămas aceeași, dar migrația propriu-zisă a căpătat forme noi. De 
aceea, credem, ar trebui să se schimbe și abordările în elaborarea poli�cilor de 
migrație. Abordările noastre, conturate în anii 2005–2006, axate pe migranți 
care vor reveni, din păcate, și-au pierdut deja relevanța în contextul migrației 
circulare. Cred că este imperios necesar să se formeze niște mecanisme de 
atragere a migranților. Dar trebuie să înțelegem că acesta nu se va aplica 
masei de oameni, ci anumitor grupuri de interes” (0,02). 

Or, recunoscând necesitatea unor schimbări și elaborarea de noi 
abordări și poli�ci, ar trebui să recunoaștem și importanța menținerii și 
consolidării posibilităților de a atrage și întoarce migranții noștri acasă. Trebuie 
realizat și faptul că o parte semnifica�vă a migranților nu se va întoarce, iar 
posibilitatea implicării lor în dezvoltarea țării se va face în contextul globalizării 
în forma ei contemporană, când „migrația defini�vă se transformă în 
mobilitate umană”. (6,05). 

Urmează să reflectăm și să luăm în considerare riscurile de sorginte 
socială și cele de integrare care apar în cazul migranților care nu au reușit să se 
adapteze în țările de des�nație și care se întorc în patrie. Trebuie să realizăm că 
asemenea persoane, din păcate, nu au acumulat nicio achiziție socială în 
�mpul plecării lor, de aceea asigurarea pensiilor, indemnizațiilor sau 
întreținerea în aziluri de bătrâni vor cădea pe umerii statului. Aceste riscuri 
trebuie deja luate în calcul, discutându-se problema îmbătrânirii populației 
Republicii Moldova.

De observat că în discuția despre priorități se vor viza trei niveluri:
– nivelul poli�cii migraționale de stat a Republicii Moldova;
– nivelul poli�cii de stat în domeniul diasporei;
– nivelul migranților care își formulează propria înțelegere a acestor 

priorități.
Printre prioritățile principale ale Republicii Moldova ar trebui să fie: 
1. Reducerea fluxului și reducerea refluxului de persoane peste hotare – 

ceea ce considerăm foarte important din punct de vedere demografic, social și 
economic;

2. Protecția juridică, socială a migranților în țările gazdă, care, pentru a fi 
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asigurată,  necesită crearea condițiilor pentru oferirea asistenței în cazuri 
par�culare. Este necesar să se elaboreze și să pună în aplicare mecanismele de 
asistență  juridică  pentru  străinii  din  țara  respec�vă  aflați  în  Moldova, 
asigurându-se condiții iden�ce și pentru cetățenii noștri în țara gazdă;

3. Analiza oportunităților și crearea premiselor pentru punerea în 
aplicare a mecanismului migrației de revenire pentru cei care se află acum în 
proces de plecare, în special pentru studenți, cercetători și persoanele înalt 
calificate. Urmează să găsim mecanisme care să s�muleze întoarcerea lor în 
patrie.

Pentru reduce emigrării avem nevoie de creștere economică, stabilitatea 
poli�că și securitate juridică a țării, a cetățeanului de rând, a omului de afaceri, a 
angajatului. 

La ora actuală, Moldova nu poate asigura o dezvoltare socioeconomică 
și o creștere economică durabile. Totuși, ar trebui să se țină cont și de faptul că 
nu numai situația economică este importantă. Creșterea cotei de migrare se 
datorează și instabilității poli�ce, nesiguranței în viitor. Dacă Moldova ar putea 
asigura o stabilitate poli�că și un proces statornic spre modernizarea țării, ne-
am putea aștepta la o înce�nire a emigrării. Soluționarea problemelor de ordin 
poli�c  din  țara  de  origine  și  modernizarea  societății  ar  putea  determina 
specialiș� de înaltă calificare (ingineri, programatori) să rămână în țară. 

Creșterea economică este unul dintre puținele instrumente reale 
pentru s�mularea inves�țiilor în economia țării. Dar pentru aceasta, sunt 
necesare eforturi în favoarea poli�cilor de inves�ții legate de migranții de 
muncă. Este necesară con�nuarea  programului PARE 1 + 1 și este important ca 
acesta să se dezvolte și să se ex�ndă, așa cum ne-au sugerat experții italieni.

Migrantului trebuie să i se s�muleze interesul de a  inves� în Republica 
Moldova și aici există două direcții principale: 

a) Statul stabilește anumite sectoare în care dorește să atragă banii 
migranților (de exemplu, industria de prelucrare a fructelor și a legumelor; 
frigidere pentru export etc.). „Acestea trebuie să fie niște sfere clar definite de 
către stat, acolo unde statul are interese prioritare. Sau sfere în care migranții 
înșiși ar fi interesați să investească bani. Iar statul îi va s�mula într-un anume 
fel, în funcție de un algoritm al său. Dar, în același �mp, procesul trebuie să fie 
strict monitorizat, as�el încât să nu se constate la un moment dat că toți s-au 
direcționat spre un singur domeniu de ac�vitate, căci as�el acesta nu va mai fi 
nici profitabil statului, nici solicitat de acesta” (0,02).

Un expert din Marea Britanie sugerează să nu se concentreze toți asupra 
agriculturii și producției agricole. „Judecând după poziția și teritoriul țării, noi 
ar trebui să inves�m în potențialul intelectual al țării. Trebuie să dezvoltăm noi 
tehnologii și domenii ale tehnologiei informaționale. Din păcate, evenimentele 
recente din sectorul financiar au subminat ac�vitățile în acest domeniu (se face 
aluzie la „furtul miliardului” – n.a.). Acesta este un argument în favoarea 
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faptului că Moldova poate oferi servicii la nivel internațional. Acestea două – 
sectorul financiar și sectorul tehnologiei informaționale – ar putea îmbunătăți 
situația financiară a țării și să-i oprească declinul” (6.06). 

b) Statul poate să prevadă anumite condiții preferențiale pentru 
fondarea unei întreprinderi, scu�rea de plata impozitelor, de plata taxelor etc. 
Iar migranții, în special cei care au afaceri în străinătate sau doresc să deschidă 
afaceri în Moldova, vor fi mo�vați de aceste condiții. „Din punct de vedere 
fiscal, Moldova nu este favorabilă pentru deschiderea unei afaceri. Sunt 
necesare măsuri specifice în vederea oferirii de beneficii fiscale, pentru o 
anumită perioadă, în cazul inves�țiilor care provin din diasporă. De exemplu, 
0% impozite pentru o perioadă de 5 ani. Autoritățile locale trebuie să ofere 
locații gratuite pentru spațiile comerciale pentru o perioadă îndelungată. 
Inves�torul, având garanții juridice clare, poate fi mo�vat să deschidă afaceri, 
să importe echipament special, să dezvolte infrastructura, să creeze locuri de 
muncă și alte servicii sociale. Oamenii cu locuri de muncă plătesc impozite, 
as�el crește puterii de cumpărare. În felul acesta, este s�mulată circulația 
monetară. În consecință, statul nu a inves�t nimic, dar a beneficiat de inves�ții 
pe termen lung "(6.06).  

Strategia națională „Diaspora–2025” a formulat principalele priorități 
ale poli�cii moldoveneș� în privința diasporei. 

1) Elaborarea și dezvoltarea cadrului strategic și operațional al 
domeniului diaspora, migrație și dezvoltare.

2) Asigurarea drepturilor diasporei și consolidarea încrederii.
3) Mobilizarea, valorificarea și recunoașterea potențialului uman al 

diasporei.
4) Implicarea directă și indirectă a diasporei în dezvoltarea economică 

48
durabilă a Republicii Moldova .

Or, experții consideră că „prin întoarcerea migranților noua abordare nu 
presupune neapărat revenirea lor fizică. Ar fi de preferat, dar nu obligatoriu. 
Contribuția migranților poate fi efectuată și la distanță. Este dreptul 
cetățeanului, în cazul în care nu se regăsește profesional pe piața muncii din 
Republica Moldova, să plece și să se realizeze în străinătate. Dorința noastră 
este de a menține legătura lui cu țara origine și de a-l favoriza să-și transmită 
cunoș�nțele și competențele pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Scopul 
nostru este să-i cul�văm, să-i promovăm și să-i ex�ndem influența” (0.01).  

Totuși, având în vedere declarațiile făcute de  migranți că „ne vom 
întoarce atunci când vor fi create condiții decente”,  Biroul Relații cu Diaspora 
propune o conlucrare pentru crearea unor as�el de condiții, adresându-se 
diasporei, migranților, persoanelor ac�ve care doresc să contribuie la 

48 Hotărârea Guvernului Strategia națională „Diaspora-2025”, nr.200 din 26.02.2016. // 
Monitorul Oficial din 4.03.2016, nr.49-54, art.230, h�p://brd.gov.md/sites/default/files/sn_ 
diaspora_2025_web.pdf
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schimbări în Moldova în vederea creării unui mediu favorabil (atât pentru cei 
rămași în țară, cât și pentru cei plecați peste hotare), s�mulând inves�țiile 
capitalului migrațional, transferul de bani în mediul de afaceri din țară. 

Asistăm însă la o lipsă a încrederii destul de sesizabilă în relațiile 
interpersonale, în relațiile interorganizaționale, în relațiile societății civile cu 
ins�tuțiile administra�ve, ceea ce periclitează deocamdată abordarea Biroului 
în privința ac�vităților acestuia în legătură cu diaspora.

Experții constată câteva probleme cu care se confruntă Republica 
Moldova în implementarea poli�cii migrației în domeniul diaspora. 

În primul rând, este vorba de informare și comunicare. Mulți dintre 
migranții intervievați nu sunt la curent unde se află ambasada moldovenească 
și cu ce se ocupă aceasta, nu au văzut și nu au întâlnit diplomații moldoveni. Nu 
credem că este o tragedie o as�el de necunoaștere și trebuie să facem 
concluzii pripite. Se ș�e că personalul structurilor diploma�ce moldoveneș� 
din străinătate este redus, iar migranții sunt dispersați în întreaga țară, nu 
contactează unii cu alții  și nu caută să stabilească contacte cu patria și/sau 
structurile sale specializate. 

A doua problemă esențială ține de finanțarea acțiunilor întreprinse de 
ambasade și consulate, acordarea de suport diasporei în organizarea diferitor 
evenimente în scopul consolidării și promovării imaginii Moldovei. 

„Cred că pentru Moldova finanțarea este dificilă, pentru că se află într-o 
situație economică tensionantă. Cel mai eficient ajutor din partea ei cred că ar 
fi o linie telefonică gratuită pentru migranți și atunci le va fi mai ușor să-și 
rezolve problemele. S-ar putea ca aceasta să fie un mod necos�sitor de a ajuta 
oamenii. Este ceea de ce ai nevoie în situații dificile din viață în care cauți 
consultația unui jurist. În plus, cred că este mai bine să interacționăm, de 
exemplu, prin intermediul rețelelor sociale și nici nu este cos�sitor” (1.03).  

Expertul israelian atrage atenția asupra următoarelor aspecte: „Cea mai 
importantă asistență pare să fie iden�ficarea unor probleme actuale ale 
migranților sau ale migranților de muncă din Republica Moldova și încercarea 
de a-i ajuta. Să fie susținute organizațiile nonguvernamentale, în special 
organizațiile pentru drepturile omului, as�el încât acestea să poată ajuta  cât 
mai mulți compatrioți și migranți temporari de muncă să-și descopere aici pe 
deplin potențialul lor. As�el de acțiuni trebuie făcute în mod sistema�c” (5.02). 

În acest context, este importantă ex�nderea prezenței structurilor 
diploma�ce / consulare moldoveneș�, atât prin vizite, cât și prin deschiderea 
consulatelor în alte regiuni. De exemplu, în Rusia – în Sankt-Petersburg. „Am 
menționat deja problema finanțării. Ziceam că ar fi frumos să ai un consulat 
sau cel puțin un consul de onoare al Republicii Moldova la Sankt-Petersburg. În 
același �mp, consulatul ar trebui să funcționeze pe baza finanțării de stat. În 
Sankt-Petersburg există până la 100 de mii de cetățeni moldoveni. Rolul acestui 
oraș, capitala de Nord a Rusiei, este foarte important pentru Moldova. Nu cred 
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că un consulat deschis la Sankt-Petersburg nu ar aduce beneficii Moldovei și 
cetățenilor săi” (1.06). 

Printre alte probleme, experții o iden�fică pe cea a migranților de 
generația a doua, pe copiii migranților. Problema copiilor talentați din 
comunitățile moldoveneș� din străinătate necesită, de asemenea, o atenție 
aparte. Avem nevoie de  un tratament special, s�mulare și asistență. 
„Guvernul ar trebui să facă ceva atrac�v pentru diaspora, pentru că avem aici 
copii foarte buni. Cunosco fată care la vârsta de 19 ani a scris deja un roman. 
Sunt copii care au plecat din Italia în SUA și au câș�gat acolo premii la 
concursuri de inovare” (2.02).

Experții consideră că pentru colaborare cu diaspora urmează să fie 
u�lizate  mai insistent mijloacele confirmate de �mp, care au beneficiat de 
sprijin și aprobare din partea comunităților moldoveneș�. Si fie diseminată pe 
larg experiența pozi�vă, acțiunile inova�ve ale diasporei, ac�vitatea 
organizațiilor diasporei, informații despre oamenii de afaceri moldoveni care 
investesc în dezvoltarea, modernizarea și reînnoirea socială a patriei lor. Este 
vorba de proiectul MiDL, în cadrul căruia migranții au oferit asistență 
financiară pentru dezvoltarea a 25 de localități din Moldova.

La acest lucru se referă expertul moldovean din Marea Britanie, care 
sugerează mai multe priorități pentru structurile de stat din Moldova. 
„Promovăm și mo�văm oamenii să investească în Republica Moldova și totuși 
constatăm că ei nu vor s-o facă. Ar fi bine să implicăm diaspora pentru a 
s�mula exporturile din Republica Moldova. Se cere să se s�muleze iniția�vele 
antreprenoriale la nivel local. Republica Moldova încă nu-și dă seama că 
diaspora este o resursă pentru promovarea exporturilor. Ar fi u�l să folosim 
exper�za comunității moldoveneș� în Marea Britanie cu o mai mare 
eficacitate. Până când există un nivel sporit de previzibilitate în Republica 
Moldova, comunitățile nu vor răspunde la iniția�vele de a inves� în Republica 
Moldova. Este necesar să se deschidă o misiune diploma�că în Irlanda. 
Deschiderea ambasadei în Irlanda ar facilita acumularea experienței în 
angajarea diasporei pentru dezvoltarea țării de origine. De la irlandezi ai ce 
învăța în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării” (6.01).

Alte priorități sugerate de către experți și migranți sunt instruirea și 
transparența acțiunilor. „Transparență. Cred că trebuie să o învățăm de la 
italieni. Ins�tuțiile lor organizează diverse formări, ei învață cum să facă și ce să 
facă. În primul rând, acestea sunt adresate mediatorilor interculturali, pentru ca 
migranții să fie mai ușor integrați. Se organizează traininguri și pentru migranți. 
Însă moldovenii evită as�el de centre. Când aud despre centre de formare, au 
asocieri cu ceva oficial. Intermediarii interculturali (mediatorii) sunt, cred eu, 
exact ceea de ce are nevoie Republica Moldova. Mă bucur că în Republica 
Moldova există tot mai multe asociații care desfășoară un dialog intercultural. 
Sunt create chiar și centre, dar nu ș�u cât de eficiente sunt ele” (2.06).
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În concluzie, consolidarea diasporei este un proces bilateral, care 
depinde, pe de o parte, de diasporă și de organizarea acesteia, iar pe de altă 
parte, de guvernul țării de origine. Eforturi trebuie făcute din ambele părți și 
atunci diaspora se va statornici, acțiunile ei vor deveni mai eficiente. În acest 
proces contează mult capacitatea de a fi atrac�vă pentru comunitățile din 
străinătate, perseverența în acțiuni și profesionalismul țării de origine. După 
ins�tuirea Biroului Relații cu Diaspora, ac�vitatea din domeniu s-a intensificat 
și a fost serios impulsionată. Structura nou-creată a fost recunoscută de 
migranții moldoveni și de asociațiile diasporei. În același �mp, s-au evidențiat și 
unele limite ale acesteia cauzate de contextul poli�c, electoral, socioeconomic, 
de creșterea neîncrederii în autorități, condiționată de corupție și „furtul 
miliardului” din trei bănci moldoveneș�.
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13. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În  februarie  2017  a  fost  defini�vată  cartografierea  diasporei 
moldoveneș� în Republica Moldova și în alte șase țări: Germania, Marea 
Britanie, Italia, Israel, Portugalia și Rusia, țări de un interes aparte în ceea ce 
privește crearea și funcționarea diasporei moldoveneș�. În realizarea studiilor 
pe teren, am folosit diferite metode can�ta�ve și calita�ve de colectare și analiză 
a materialului. În cadrul inves�gației can�ta�ve au fost ches�onați 538 de 
respondenți migranți moldoveni, au fost efectuate 12 ședințe cu grupuri 
tema�ce, au fost intervievați 50 de experți în Republica Moldova și în străinătate. 
S-au realizat interviuri individuale cu angajații structurilor diploma�ce și 
consulare moldoveneș� reprezentanți ai serviciilor de securitate de stat din 
Moldova în domeniul ges�onării migrației, precum și cu experți independenți 
din societatea civilă, comunitatea academică, Biserică, lideri ai asociațiilor 
diasporei moldoveneș� și reprezentanți ai businessului din Moldova și de peste 
hotare. Pe parcursul studiului au fost ches�onați migranții moldoveni născuți în 
Moldova, pe ambele maluri ale Nistrului.

Cercetările întreprinse ne permit formularea următoarelor CONCLUZII:
1. Cauzele migrației. Factorii economici con�nuă să afecteze migrația 

cetățenilor moldoveni în străinătate. Migrația de muncă este forma principală 
a migrației internaționale a Republicii Moldova.

În ul�mii ani se delimitează și se consolidează următoarele tendințe: 
crește migrația pentru studii; se ridică rata reunificării familiei; copiii și părinții 
migranților  se  reunesc  din  ce  în  ce  mai  des  cu  membrii  familiilor  lor  
care muncesc în țările gazdă. Migrația nu este doar un instrument de 
supraviețuire, ci și unul de dezvoltare – migrează inclusiv persoanele care au 
un nivel ridicat al vieții materiale, pentru a-și realiza planuri și aspirații 
profesionale. În contextul obținerii regimului fără vize cu Uniunea Europeană, 
creștere rata migrației circulare a forței de muncă (se intră legal, dar se 
angajează ilegal în țara de ședere pe parcursul unei perioade de trei luni) și, în 
același �mp, se prac�că suplinirea migranților moldoveni de către alți 
lucrători ilegali moldoveni în �mp ce primii pleacă în vacanță, dar nu vor să-și 
piardă locul de muncă.

2. Comunitățile moldoveneș� peste hotare se diferențiază sub aspect 
can�ta�v. Cele mai numeroase se găsesc în Rusia, Italia și Israel. În același �mp, 
ele diferă și după origine: în Rusia și Italia acestea au apărut, în mare parte, ca 
urmare a migrației de muncă, în �mp ce în Israel – în consecința repatrierii 
etnice în țara lor istorică. Comunitățile moldoveneș� din Germania, Marea 
Britanie și Portugalia sunt aparent mai mici, dar, de facto, înregistrează un 
număr mai mare, deoarece mulți moldoveni din Uniunea Europeană sunt 
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cetățeni ai României, Bulgariei și ai altor țări ale Uniunii Europene. În plus, 
numărul moldovenilor care au obținut cetățenia țărilor în care sunt rezidenți 
crește con�nuu. 

Tendințele de ul�mă oră arată în mod clar că, sub aspect can�ta�v, 
comunitățile moldoveneș� se află în interconexiune cu poli�cile migraționale 
și de integrare promovate de țara gazdă (de exemplu, schimbările în poli�ca de 
migrație a Federației Ruse, criza migrației din Uniunea Europeană). Numărul 
comunităților moldoveneș� din Rusia, Italia, Portugalia și Israel s-a stabilizat. 
Se constată o reînnoire a comunităților, ele fiind repopulate de persoane mai 
�nere,  ceea  ce  însă  nu  afectează  semnifica�v  numărul  de  migranți. 
Comunitatea moldovenească din Germania demonstrează o tendință clară de 
creștere. Cea din Marea Britanie a manifestat o asemenea tendință anterior, 
dar astăzi procesul stagnează din cauza BREXIT-ului. Migranții moldoveni (și nu 
numai) pleacă. În același �mp, majoritatea persoanelor, atât cu pașaport 
moldovenesc, cât și cei care dețin pașaportul unei țări din Uniunea Europeană, 
stau în suspans ca să vadă în ce direcție vor evolua relațiile dintre Marea 
Britanie și Uniunea Europeană.

Asistăm la o mișcare migratorie, o mobilitate migrațională a moldovenilor 
din Uniunea Europeană și la deplasări de ordin geografic în cadrul Uniunii 
Europene. Dar dacă, anterior, o mișcare similară s-a datorat unor mo�ve de 
ordin noneconomic (deportare și interdicții de intrare), astăzi realitatea migrării 
este dominată de factori economici și sociali.

3. Profilul sociodemografic al migranților moldoveni. Majoritatea 
absolută a migranților este de vârstă ac�vă. Aproxima�v 70% sunt persoane 
sub 40 de ani, iar �nerii care nu au a�ns vârsta de 30 de ani cons�tuie circa 40% 
și o as�el de tendință rămâne neschimbată, ca și o altă tendință ce indică 
creșterea numărului total de migranți și de persoane în etate.

Migranții moldoveni sunt cu studii. Marea majoritate a absolvit liceul 
(școala), are o instruire profesională sau studii universitare (1/3). Migranții 
sunt adesea angajați pentru a presta munci necalificate sau a munci sub nivelul 
lor de calificare și instruire. Mare parte din migranți sunt angajați. Femeile sunt 
implicate în servicii domes�ce, au grijă de copii, bolnavi, vârstnici și în servicii 
hoteliere. Bărbații sunt cel mai des angajați în construcții și transport, mai rar 
în industrie și agricultură. Există o evoluție vizibilă de creștere a numărului de 
persoane angajate în medicină, în sectorul bancar și financiar, în domeniul 
comunicațiilor și tehnologiei informaționale, în educație și cultură. Numărul 
�nerilor care studiază la universitățile din țara gazdă este în creștere. După 
absolvire, mulți își găsesc în țara gazdă un loc de muncă. 

Femeile sunt actori ac�vi ai proceselor de migrare. As�el, în Italia 
acestea cons�tuie majoritatea (2/3) din forța de muncă moldovenească. În 
Rusia și Germania can�ta�v predomină bărbații. În Portugalia, Israel și Marea 
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Britanie se înregistrată o egalitate gender în comunitățile moldoveneș�. În 
cazul în care Uniunea Europeană nu s-ar fi confruntat în ul�mii ani cu o criză 
financiară și migrațională, aceeași situație ar fi putut fi urmărită și în alte țări. 

Se menține tendința de ședere în țara gazdă din Uniunea Europeană în 
baza pașapoartelor moldoveneș� și româneș�, iar în Federația Rusă în baza 
pașaportului rusesc. Mult mai rar în baza pașaportului bulgar. Migranții 
moldoveni aspiră tot mai des să obțină cetățenia țărilor gazdă. Numărul 
cetățenilor cu cetățenie portugheză, italiană, britanică și germană este în 
creștere.

4. Integrarea în țările de des�nație. Majoritatea absolută a migranților 
moldoveni se integrează cu succes în țările gazdă. Persoanele afirmă că la 
început, atunci când încă nu cunosc limba, realitățile socioeconomice, 
tradițiile și cultura țării gazdă, se confruntă cu probleme de integrare într-o 
societate nouă. Dar migranții moldoveni sunt foarte mo�vați să se integreze și 
să-și găsească un loc de muncă. În procesul de integrare, aceș�a sunt asistați și 
ajutați de rude, prieteni, compatrioți, iar uneori chiar și de rețelele sociale. În 
plus, integrarea este facilitată și de valorile creș�ne, apartenența la aceeași 
familie de limbi sau de cunoașterea limbii oficiale din țara gazdă. La care pot fi 
adăugate: toleranța și bunăvoința populației locale, poli�ca de integrare 
implementată de țările din Uniunea Europeană. Dacă în epocile anterioare o 
problemă majoră în procesul de integrare era legalizarea migranților în țara 
gazdă, în ul�mii ani s-a dezvoltat o tendință de recunoaștere a diplomelor și 
calificărilor moldoveneș�. În același �mp, respondenții și experții au remarcat 
o nouă trăsătură: creșterea „migrantofobiei” și intoleranței față de migranți în 
țările gazdă (sub impactul crizei migrației și actelor de terorism în Uniunea 
Europeană).

5. Businessul moldovenesc în străinătate. Migranții moldoveni încep 
să realizeze că unul din factorii ce contribuie la succesul lor din țara gazdă este 
munca intensă și autodezvoltarea, deschiderea propriei afaceri. Cercetările 
atestă că afacerile moldoveneș� din străinătate progresează, acumulează 
experiență inovatoare, iar istoriile de succes ale concetățenilor noștri în țările 
gazdă se înmulțesc. În majoritatea cazurilor, este vorba despre afaceri în 
domeniul construcțiilor, al transporturilor, al serviciilor domes�ce, al altor 
�puri de servicii. Întreprinderile mici și micro predomină. Dar migranții încep 
deja să deschidă și întreprinderi mai mari în diferite sectoare ale economiei. 
Totuși ponderea afacerilor moldoveneș� în consolidarea asociațiilor 
diasporei și în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova este încă puțin 
sesizabilă.

Sondajul sociologic realizat și focus-grupurile arată că majoritatea 
migranților nu caută și nu sunt interesați să își înceapă propria afacere sau să 
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investească în economia Republicii Moldova. Mo�vul principal este lipsa 
informațiilor despre climatul inves�țional din țară, lipsa experienței și lipsa 
cunoș�nțelor în afaceri, frica de corupție, instabilitatea poli�că, socială și 
economică a țării de origine. 

6. Asociațiile diasporei moldoveneș�. Asociațiile moldoveneș� sunt 
ins�tuții ale diasporei prin a căror ac�vitate se manifestă o tendință 
conș�entă și colec�vă de unificare și integrare a comunităților moldoveneș�, 
de păstrare a iden�tății etnice și culturale, de cooperare cu Republica 
Moldova. Asociațiile diasporei o for�fică și o ins�tuționalizează, fiind un 
instrument pentru transformarea comunităților în diasporă. Asociațiile 
diasporei au un specific diferit de la o țară la alta. Cele mai multe sunt atestate 
în Italia, în �mp ce cele mai coerente, organizate și cunoscute printre migranți 
sunt asociațiile din Portugalia. Cele mai puțin dezvoltate sunt ins�tuțiile 
diasporei din Germania. Indiferent de țara de reședință, asociațiile diasporei 
moldoveneș� se caracterizează prin dorința de a păstra și de a promova 
valorile culturale naționale, de a uni diaspora, lucrul de voluntariat. În același 
�mp, se observă și aspecte slabe ale asociațiilor moldoveneș�: lipsa finanțării, 
a comunicării între asociații, lipsa de experiență a liderilor, nivelul scăzut de 
solidaritate ș.a. 

Se atestă și o tendință mai nouă – ex�nderea și schimbarea obiec�velor 
de   performanță,   transformarea   asociațiilor   diasporei   din   ins�tuții 
moldoveneș� în țările gazdă în structuri ale societății civile. Ceea ce va conduce 
la faptul că atât consolidarea diasporei moldoveneș�, cât și promovarea 
culturii, tradițiilor, limbii nu va fi în exclusivitate responsabilitatea asociației, ci 
va reveni și altor organisme din țara de origine (ambasade sau structuri 
culturale specializate).

7. Comunicarea și diversitatea relațiilor cu patria. Comunicarea cu 
patria,  rudele  și  prietenii  rămâne  un  aspect  important  al  vieții  și  al 
comportamentului migrantului. Principalele mijloace de comunicare în masă 
și frecvența lor de u�lizare rămân Skype-ul, Internetul, telefonia mobilă, 
rețelele sociale (Vkontakte, Facebook, Odnoklassniki etc.).

Potrivit sondajului realizat, migranții se arată destul de interesați de 
evenimentele și de viața de acasă, pentru aceasta u�lizând o varietate de surse 
de informare, atât oficiale (televiziune, mass-media electronice), cât și 
informale, precum comunicarea cu rudele, prietenii, colegii.

Cei mai mulți migranți manifestă dorință să viziteze țara de origine în 
�mpul vacanțelor, sărbătorilor religioase (Crăciun și Paș�), pentru tratament. 
O parte semnifica�vă a migranților efectuează transferuri băneș� familiei. 
Tendința menționată anterior rămâne în vigoare.

În același �mp, migranții sunt destul de rezervați în ceea ce privește 
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inves�țiile în afaceri în Moldova, drept mo�ve servind discrepanța dintre 
cadrul legisla�v, norma�v și prac�ca reală a afacerilor din Moldova, climatul 
inves�țional nefavorabil, corupția, instabilitatea poli�că etc.

O parte a migranților este implicată în diverse proiecte de caritate, de 
susținere și dezvoltare a localității lor de baș�nă, concepute pentru a oferi 
asistență vârstnicilor și copiilor, în special celor cu handicap.

8. Planuri și așteptări pentru viitor. Membrii comunităților moldoveneș� 
din străinătate atestă trei viziuni principale privind perspec�vele de viitor. Un 
număr semnifica�v de migranți (în primul rând �neri) nu doresc sau nu 
intenționează să se întoarcă în patrie. Ei au un loc de muncă, un imobil în țara 
gazdă, depun eforturi să se integreze pe deplin în noul mediu, să devină cetățeni 
și angajați conș�enți care respectă legea. Niciun succes al Moldovei nu le va 
schimba viziunile și planurile.

Cel de-al doilea grup de migranți are o opinie apropiată, doar că aceș�a 
încă nu au luat o hotărâre defini�vă. De fapt, nu și-au decis viitorul. Ei încă 
așteaptă ameliorarea situației din țară, dar nu cred cu adevărat că acest lucru 
va avea loc. Ei nu au încredere în calitatea democrației moldoveneș�, în 
eficiența sistemului poli�c și a celui socioeconomic actual și evită instabilitatea 
poli�că și economică, corupția din diverse structuri, vorbind și de „furtul 
miliardului”. Frica și demo�varea de întoarcere acasă sunt argumentate prin 
replici precum:   „Asigurați-ne un trai similar cu cel din UE și ne vom întoarce!” 
sau „Aici avem siguranța unui viitor decent pentru copiii noștri. Trebuie să ne 
gândim la ei!” Unii vor reveni datorită dublei cetățenii pe care o dețin și care 
joacă rolul unei „veste de salvare”.

Al treilea grup de migranți este decis să se întoarcă acasă. În primul rând, 
este vorba de persoane în etate, care nu s-au putut adapta la modul de viață 
din țara gazdă. În plus, aceș�a sunt oamenii care nu au reușit să se integreze, să 
se angajeze, să-și realizeze planurile de viață peste hotare. Ei revin ca să se 
realizeze acasă, să se căsătorească, să creeze o familie, să găsească noi 
perspec�ve, inclusiv în afaceri. Acest grup include un număr semnifica�v de 
migranți moldoveni care au a�ns vârsta de pensionare. Adesea ei se pot baza 
doar pe o pensie socială, cu care nu pot avea un trai decent în străinătate, dar 
cu care pot trăi în Republica Moldova. Ei se vor întoarce în Moldova, având o 
pensie socială și acte care le vor permite să locuiască în țara de des�nație.

9. Poli�cile Republicii Moldova în domeniul diasporei. Consolidarea 
diasporei moldoveneș� depinde în mare măsură de poli�ca Moldovei în 
domeniul migrației și susținerea diasporei. Trebuie remarcat faptul că în acest 
context se observă o tendință favorabilă recentă – se poate urmări consolidarea 
poli�cilor moldoveneș� în ceea ce privește migrația și diaspora.
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Înființarea Biroului Relații cu Diaspora, ca parte a Cancelariei de Stat, a 

avut un impact pozi�v asupra dezvoltării și punerii în aplicare a poli�cilor 

diasporei, fiind creat pentru o cooperare reciproc avantajoasă între diaspora 

moldovenească și statul moldovenesc cu ins�tuțiile sale. Biroul Relații cu 

Diaspora este un actor ac�v al poli�cii de migrație din Moldova, având o 

imagine pozi�vă la comunitățile moldoveneș� din străinătate. 
Biroul recurge la diverse mijloace de conlucrare cu diaspora, de 

atragere a diasporei, inițiind manifestări ca: Zilele Diasporei, Congresele 

diasporei, Forumurile de inves�ții și de afaceri organizate de Guvernul 

Republicii Moldova și diaspora în Moldova și în țările de ședere ale 

migranților, programul „DOR” cu tabere de vară pentru copii din Moldova, 

centre educaționale pentru copiii din diaspora, Diaspora Engagement Hub, 

alte programe și proiecte desfășurate pentru și în colaborare cu diaspora. 

Diaspora este apreciată și contribuția acesteia este folosită pentru a atrage 

inves�ții în economia țării, pentru dezvoltarea comunității locale, pentru  

promovarea   imaginii   țării   în   străinătate.   În   opinia   noastră,   poli�ca 

moldovenească în domeniul diasporei a ajuns la etapa maturității. Și aceasta, 

în mare parte, datorită sprijinului organizațiilor internaționale și structurilor 

europene.

În baza cercetărilor efectuate, propunem următoarele recomandări:

1. Comunicarea cu diaspora. Este necesară o deplasare a accentelor în 

comunicare îndreptate spre grupul țintă (în primul rând, liderii asociațiilor), 

u�lizarea mijloacelor tehnice moderne, inclusiv a rețelelor sociale, pentru 

informarea și cooperarea cu comunitățile moldoveneș� și diaspora de peste 

hotare, consolidarea cadrului ins�tuțional și a bazei financiare, punerea în 

aplicare a mai multe și mai variate proiecte în sprijinul diasporei.

2. Finanțarea diasporei. Recunoscând importanța și necesitatea de 

finanțare a diasporei, a se u�liza un sistem de granturi pentru s�mularea 

ac�vismului social și a profesionalismului asociațiilor diasporei. Pentru a 

consolida și dezvolta solidaritatea între asociațiile moldoveneș�, să se acorde 

prioritate proiectelor elaborate și propuse de două sau mai multe asociații ale 

diasporei.

3. Implicarea diasporei în procesele de dezvoltare și luare a deciziilor 

în Republica Moldova. Este necesar ca reprezentanții diasporei moldoveneș� 

să fie implicați mai intens în elaborarea actelor legisla�ve și norma�v-juridice 

ale Republicii Moldova, u�lizând calificările, experiența și cunoș�nțele 

acumulate peste hotare. 
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4. Ac�vitatea companiilor intermediare pentru angajarea cetățenilor 
Republicii Moldova în străinătate. Având în vedere problemele cu care se 
confruntă cetățenii moldoveni care au plecat la muncă în Israel prin companii 
intermediare, este important să se revizuiască problema calității și garanțiile 
oferite de acestea, punerea în aplicare a angajamentelor privind acordurile de 
muncă. 

5. Contactul cu rudele în cazul migranților de muncă moldoveni peste 
hotare. Luând în considerare solicitările migranților de muncă moldoveni în 
Israel, a propune părții israeliene să analizeze atenuarea poli�cilor privind 
intrarea rudelor migranților în țară, oferindu-le mai multe posibilități pentru 
vizitarea Israelului și pentru revederea cu membrii familiilor. 

6. Ambasada în Irlanda. Având în vedere experiența Irlandei, o țară 
mică, dar cu multă experiență în domeniul emigrării care a reușit să stabilească 
o cooperare cu diaspora și să o implice în dezvoltarea economiei naționale, 
propunem să se ia în considerare problema deschiderii Ambasadei Republicii 
Moldova în Republica Irlanda. Experiența acesteia, mecanismele specifice de 
lucru pentru atragerea inves�țiilor și a tehnologiilor contemporane vor fi u�le 
Moldovei. Necesitatea de a deschide o ambasadă în Irlanda este condiționată 
și de BREXIT, ieșirea Marii Britanii din UE, care a generat noi probleme pentru 
cetățenii moldoveni din Irlanda, slăbirea contactului cu structurile diploma�ce 
și consulare din Marea Britanie.

7. Consulatul din Sankt-Petersburg, Federația Rusă. Deschiderea unui 
Consulat General al Republicii Moldova la Sankt-Petersburg, în virtutea 
faptului că în acest oraș se află al doilea după mărime grup de migranți 
moldoveni (după Moscova și regiunea Moscovei), care, potrivit experților, 
ajunge la 100 de mii de oameni. Ceea ce va contribui la ac�vizarea proceselor 
de formare a asociațiilor moldoveneș�, la stabilirea relațiilor cu mediul de 
afaceri din Rusia, cu ins�tuțiile ș�ințifice și academice din capitala de nord a 
Rusiei.

8. Ins�tuția consulului onorific. Credem că funcția de consul onorific, 
care este, în mare parte, concentrată în domeniul ac�vității economice, ar 
trebui ex�nsă și completată prin alte ac�vități, de ordin social, cultural și 
consular.

9. Centru mul�funcțional moldovenesc peste hotare. Trebuie luată în 
considerare deschiderea în viitor a unui Centru cultural moldovenesc care să 
conlucreze cu diaspora în străinătate. Acest lucru este mo�vat de distanțarea 
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diasporei în contextul conflictelor legate de corupție în Moldova, precum și de 
încercările de a u�liza diaspora în scopuri poli�ce și electorale. Acest centru ar 
putea fi unul din instrumentele de depoli�zare și distanțare a  diasporei de 
guvernarea din Moldova, de restabilire a încrederii diasporei și comunităților 
moldoveneș� față de autorități. Necesitatea centrului este dictată și de 
schimbarea obiec�velor pe care și le propun asociațiile diasporei și de 
reorientarea acestora de la problemele etnoculturale spre cele sociale.

10. Programul PARE 1+1+2. Atragerea capitalului din afaceri 
moldoveneș� din străinătate pentru dezvoltarea durabilă se poate face prin 
u�lizarea programului PARE 1+1+2, propus de experți italieni și susținut de 
Ministerul Muncii și Poli�ci Sociale din Italia. Această iniția�vă va primi sprijin 
din partea Uniunii Europene și al altor țări.

11. Experiență în sprijinirea dezvoltării afacerilor. Trebuie urmat 
exemplul Marii Britanii care a introdus înregistrarea afacerilor on-line, 
modelul italian de dezvoltare a micului business prin intermediul unor 
consorții de profil, angajarea unui contabil general în consorțiu, u�lizarea unor 
mărci de publicitate comune pentru a consolida viabilitatea și eficiența 
afacerilor.

12. Promovarea interesului pentru micul business. Este necesară 
stabilirea mecanismelor de atragere a micului business pentru par�cipare la 
forumurile de inves�ții și afaceri din Moldova, pentru stabilirea și dezvoltarea 
relațiilor economice cu Republica Moldova. În prezent, din păcate, acest 
mecanism vizează crearea condițiilor pentru dezvoltarea și ex�nderea marilor 
întreprinderi, axate pe expansiune și ac�vități de export.

13. Programul „DOR”. Apreciind pozi�v acest program, credem că 
obiec�vul său principal este nu doar păstrarea iden�tății etnoculturale a 
copiilor, �nerilor, studenților și diasporei în general, dar și educarea viitorilor 
lideri ai diasporei moldoveneș� și ai asociațiilor acesteia.

14. Centrele de adaptare în străinătate. Acordarea asistenței pentru 
înființarea și menținerea centrelor de adaptare a cetățenilor moldoveni în 
străinătate, predarea limbii, culturii, tradițiilor și normelor de conduită în țara 
gazdă. În acest scop pot fi folosite centrele educaționale moldoveneș�, create 
prin concursul autorităților moldoveneș�, a Biroului Relații cu Diaspora și OIM, 
în șapte țări.

15. Comunități pe țări / Asociațiile migranților moldoveni în Moldova. 
Persoana revenită din migrațiune se pomenește singură față în față cu 
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problemele unei țări de origine aparent cunoscute, dar de fapt deja de 
neînțeles. Este, de regulă, ajutată de rude, dar un anumit suport îi poate 
acorda și statul. Pentru a facilita adaptarea și integrarea migranților moldoveni 
după revenirea lor din străinătate, este necesară crearea unor asociații ale 
migranților moldoveni în Republica Moldova, care vor reprezenta nu doar un 
mecanism de integrare, dar și unul de atragere a re-emigranților și a 
inves�țiilor din partea țărilor din care aceș�a s-au întors. Al�el spus, asociațiile 
diasporei moldoveneș� ar trebui să fie nu numai „acolo” / în țara gazdă, dar și 
„aici” / acasă. Aceste asociații ar trebui să coopereze, să servească drept o 
adevărată punte între țările gazdă și cea de origine, între asociațiile 
moldoveneș� ale acestor țări și migranții și re-emigranții moldoveni.

16. Familiarizarea migranților moldoveni de peste hotare cu Moldova. 
S-a demonstrat prac�c că migranții moldovenii nu își cunosc prea bine țara    
de origine. Cunoș�nțele lor se limitează, de regulă, la localitatea din care 
provin și la câteva localități pe lângă aceasta. Este important, așadar, ca 
programul „DOR” să se ex�ndă și pentru adulți, incluzând nu doar vizitarea 
locurilor turis�ce, dar și întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri din 
Moldova, în special cu foș�i migranți de muncă care au revenit acasă și au 
deschis propria afacere în Moldova, au experiența unui business funcțional de 
succes.

17. Aprofundarea și ex�nderea conlucrării și cooperării cu diaspora. 
Este impera�vă con�nuarea cooperării și ex�nderea formelor și metodelor de 
colaborare cu migranții moldoveni și diaspora din străinătate, pentru a le 
atrage inves�rea resurselor, tehnologiilor și a experienței în dezvoltarea 
durabilă a Republicii Moldova.

18. Noi abordări în poli�ca de migrație și provocările globalizării. În 
contextul globalizării actuale, intensitatea și diversitatea migrației este în 
creștere. Aceste noi fenomene și procese necesită o revizuire a abordărilor, 
modificarea conceptului de „migrant”. În cazul Republicii Moldova, care se 
confruntă cu procese ac�ve ale migrării de muncă și ale emigrării de muncă 
transformată în emigrare permanentă, crearea diasporei impune revizuirea 
conceptului de emigrare defini�vă, care va putea fi subs�tuit prin noțiunea de 
mobilitate umană.

Sunt necesare noi abordări în studiul proceselor migraționale / 
mobilității umane în contextul globalizării din partea comunității academice 
din Moldova.

Trebuie să căutăm oportunități nu numai de a-i păstra în sfera poli�cii 
migraționale / diasporale a Moldovei pe migranții de muncă moldoveni 
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nereveniți în patrie, dar și de a ex�nde această poli�că, u�lizând noi forme și 
abordări în contextul intensificării mișcărilor migratorii, inclusiv în Republica 
Moldova.

19. Comunitatea academică. Intensificarea cooperării cu comunitatea 
academică  în  emigrare  a  Republicii  Moldova,  implicarea  acesteia  la 
examinarea și monitorizarea poli�cii moldoveneș� în domeniul migrației și al 
diasporei.
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