
No 4 (ianuarie-martie 2016)



Cartografierea comprehensivă a 
diasporei moldovenești, realizată în 
cinci state 

Cu scopul de a pune în aplicare politicile 
bazate pe dovezi în domeniul diasporei, 
dezvoltării și migrației este crucial ca Guvernul 
Republicii Moldova și partenerii săi de dezvoltare 
internațională să aibă acces la informații 
actualizate și complete cu privire la diaspora 
moldovenească. Acest lucru este mai ales 
important deoarece profilul diasporei 
moldovenești tinde să varieze în timp.

De aceea, Organizația Internațională pentru 
Migraț ie (OIM), misiunea în Moldova 
încurajează implementarea Parteneriatului de 
Mobilitate UE Moldova prin realizarea unor 
cartografieri periodice a diasporei și publicarea 
rapoartelor privind diaspora din principalele țări 
de destinație a migranților moldoveni, inclusiv 
celor din regiunea transnistreană.

În acest scop, experții OIM vor efectua o 
cartografiere comprehensivă a diasporei în 
perioada martie-iunie 2016 în următoarele cinci 
țări de destinație: Federația Rusă (în martie-
aprilie) și Italia, Germania, Portugalia și Israel, 
mai târziu, la sfârșitul primăverii și în vara anului 
2016.

Experții vor examina un set larg de aspecte, 
de exemplu: localizarea diasporei, profilul lor 
economic și socio-cultural, serviciile consulare 
disponibile, atitudini în rândul membrilor 
diasporei față de Republica Moldova, precum și 
coeziunea diasporei și nivelul de auto-
gestionare a lor. Expertul principal OIM, dl 
Valeriu Moșneaga va cartografia migranții 
moldoveni proveniți de pe malul drept al râului 
Nistru, în timp ce expertul OIM, dna Alla 
Ostavnaia se va concentra pe cartografierea 
migranților ce provin de pe malul stâng. 

Un instrument metodologic special a fost 
dezvoltat pentru acest exercițiu care constă 
dintr-un chestionar, interviuri aprofundate și 
focus-grupuri. In total, 580 de persoane din 
dreapta și stânga Nistrului vor fi intervievați în 
cadrul acestui studiu. În afară de intervievarea 
membrilor diasporei moldovenești, experții vor 
efectua, de asemenea, interviuri cu alte părți ale 
comunităților în care trăiesc migranții 
moldoveni, inclusiv comunitatea de afaceri, 
reprezentanți ai ambasadelor din Moldova și 
oficiali străini implicați în problema migrației.

Datele colectate vor fi utilizate în scrierea 
noului studiu despre Cartografierea diasporei, a 
cărui rezultate și concluzii vor fi prezentate la un 
eveniment public în iunie 2017.

Dl Valeriu Moșneaga, 
Consultant național OIM

Dna Alla Ostavnaia, 
Consultant național OIM
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OIM a organizat evenimente de 
networking pentru migranții reîntorși

În anul 2016, OIM continuă să organizeze 
evenimente de networking și socializare pentru 
beneficiarii „Programului pentru promovarea 
revenirii de peste hotare și facilitarea reintegrării 
în țara de baștină a tinerilor moldoveni cu studii în 
străinătate” care sunt migranți adulți reveniți de 
peste hotare și absolvenți ai universităților din 
străinătate. 

Aceste evenimente se organizează în scopul de 
a informa migranții și absolvenții reveniți despre 
oportunitățile de angajare pe piața muncii, de a 
facilita un schimb de experiență și idei dintre 
beneficiarii programului și OIM, instituțiile publice 
și private din țară – factorii care facilitează 
procesul de reintegrare în societatea de baștină și 
în scopul consolida legăturile dintre toți 
beneficiarii. OIM își propune să organizeze 
periodic astfel de evenimente. 

Toate evenimentele de networking sunt 
realizate în cadrul proiectului „Susținerea 
implementării componentei de migrație si 
dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-
Moldova și valorificarea beneficiilor acestuia 
pentru locuitorii regiunii transnistrene a Republicii 
Moldova” care e finanțat de UE și implementat de 
Organizația Internațională pentru Migrație, 

misiunea în Moldova. Mai multe detalii despre 
proiect găsiți accesând pagina noastră web 

. 
Așadar, haideți să trecem în revistă ultimele 

ediții ale evenimentului de networking dintre 
beneficiarii programului. 

 

Eveniment de networking in Chișinău 
pentru migranț i i  reveniț i  din 
străinătate

În data de 29 ianuarie 2016 la Chișinău, OIM a 
organizat al primul eveniment de networking 
pentru migranții reîntorși în cadrul programului de 
facilitare a reîntoarcerii și reintegrării. La 
eveniment au participat în jur de 20 de migranți 
reîntorși, unii fiind beneficiari ai programului, iar 
alții fiind potențiali beneficiari. 

În cadrul acestui eveniment au venit cu 
prezentări informative reprezentanții Organizației 
de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
(ODIMM), Agenției Naționale de Ocupare a Forței 
de Muncă (ANOFM), Biroului pentru relații cu 
diaspora (BRD), compania privată de recrutare 
“HR-Consulting” și compania “Eco-Răzeni”. 
Ultima a relatat despre experiența derulării 
afacerii de catering „Floare de Cireș”. 

www.iom.md

Eveniment de networking înChișinăupentru migranții reveniți de peste hotare, 11 martie 2016
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Eveniment de networking în Chișinău 
pentru absolvenții reveniți din 
străinătate

În data de 11 martie 2016, OIM a organizat al 
doilea eveniment de networking pentru 
absolvenții reveniți de peste hotare. 

Dna Ana Ciurac, asistenta programului 
pentru Migrație și Dezvoltare și dl Vitalie 
Varzari, Consultantul OIM au deschis 
evenimentul, prezentând rezultatele curente a 
programului: în cadrul acestuia, pe malul drept 
al râului Nistru, au fost susținuți financiar 63 
migranți reveniți și 27 absolvenți reveniți. 

„Programul nu poate să convingă studenţii 
să revină, el poate doar să atenueze şocul 
psihologic şi financiar la revenire. Mai ales 
pentru că prima jumătate de an după revenire 
este foarte grea, iar susţinerea este foarte 
importantă”  a menționat dl. Vitalie Varzari. 

Programul este implementat la fel și în 
regiunea transnistreană, iar la eveniment au 
fost prezenți partenerii programului din stânga 
Nistrului, unde au fost susținuți financiar 17 
migranți reveniți și 5 absolvenți reveniți de 
peste hotare. 

Dna Svetlana Lebedeva de la Centrul de 
inovații sociale și legale „Jenskie Initiativy” a 
precizat că în marea lor majoritate studenții 
reveniți în regiunea transnistreană sunt 
absolvenții universităților din Odesa, Ucraina.

”Ei întâmpină dificultăţi serioase în procesul 
de integrare în piaţa de muncă a regiunii; 
centrul întreprinde un mare efort în informarea 
şi angajatorilor, şi beneficiarilor despre 
posibilităţile de colaborare, folosind presa 
scrisă şi reţele de socializare” a menționat dna 
Lebedeva.

La eveniment au fost invitați și partenerii 
programului, care au și venit cu informații utile 
pentru absolvenți. 

Dna Nadejda Zubco, Consultanta Direcției 
politici migraționale și demografice din 
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a 
povestit despre acordurile bilaterale pe care 
are Republica Moldova cu un șir de state 
străine precum Israel în domeniul migrației 
pentru a ajuta migranții moldoveni să aibă 
parte de oportunități de angajare cât mai 
bune. 

Dna Jana Midoni, Ofițer de proiect, 
Programul Analiză politică, antreprenoriat și 
promovarea ocupării durabile a forței de 
muncă din Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) a povestit despre centrele 
SYSLAB care pot veni în ajutorul absolvenților 
și/sau migranților reveniți acasă. Dna Midoni a 
invitat oaspeții evenimentului să completeze 
un chestionar din cadrul campaniei de 
colectare a informației privind șomajul, lansat 
de PNUD ceva mai devreme. Absolvenții au 
contribuit cu propriile istorii sau cu istoriile 
trăite de apropiații lor și chiar au fost invitați să 
participe la analizarea datelor acestei 
campanii. 

Pe sfârșit, dna Tatiana Sincovschi, 
Consultanta UN Women a povestit tuturor 
celor invitați despre serviciile oferite de către 
reprezentanții Biroului Comun de Informații și 
Serviciu (BCIS), informația care a fost 
considerată drept foarte utilă de beneficiarii 
programului, unii din ei desfășurându-și 
activitatea în cadrul autorităților publice locale 
și luând în considerație facilitarea creării 
acestui Birou în propriile localități.  
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Eveniment de networking în Cahul 
pentru migranț i i  reveniț i  d in  
străinătate 

În data de 25 martie 2016, în Cahul a avut loc un 
alt eveniment de networking pentru migranții 
moldoveni reîntorși. 

Ca și celelalte evenimente organizate anterior 
în cadrului acestui program, evenimentul a 
urmărit să informeze migranții reveniți despre 
oportunitățile de angajare pe piața muncii, de 
această dată din raionul Cahul. 

La eveniment a fost prezent dl Ion Groza, 
Președintele raionului Cahul, care a salutat 
organizarea acestui eveniment. Participanții din 
sală i-au adresat întrebări legate de salariul mic și 
lipsa oportunităților de angajare din raionul 
Cahul. Dl Groza a afirmat că se prevăd schimbări 
la nivel de țară, iar situația deplorabilă nu mai 
poate continua la nesfârșit. De asemenea, dl 
președinte a menționat că în realizarea acestei 
schimbări contează rolul fiecărui cetățean.

Dna Ana Ciurac, reprezentanta OIM, a abordat 
subiectul dintr-un alt punct de vedere: „Fiecare 
dintre noi poate face ceva util nu doar întregii 
societăţi, dar cel puţin în comunitatea sa” a 
menționat dumneaei. 

Ludmila Stihii,  șeful Direcției analiză, inovare 

și instruire din cadrul ODIMM, a prezentat pe larg 
programele de finanțare a afacerilor inițiate de 
migranții reveniți. Programul PARE 1+1 a trezit 
interesul tuturor participanților.

Dna Mihaela Vodă și dna Irina Ignat, 
reprezentantele centrului SYSLAB din Cahul, au 
prezentat informații despre serviciile acordate de 
acest centru, precum și posibilitatea de a 
beneficia de un grant în cazul deschiderii unei 
afaceri proprii. 

Dna Eugenia Sarsaman, șefa Agenției de 
Ocupare a Forței de Muncă din Cahul a povestit 
despre serviciile oferite de agenție, dar și a făcut 
cunoscut faptul ca Agenția Națională de Ocupare 
a Forței de Muncă a semnat un acord bilateral de 
cooperare cu statul Israel în vederea angajării 
muncitorilor moldoveni în sfera construcțiilor în 
Israel.

Migranții reveniți sunt bucuroși să se afle 
acasă, în propria țară, însă ei întâmpină dificultăți 
încercând să supraviețuiască cu salarii foarte 
modeste. 

Evenimentul a fost un succes și organizarea lui 
a fost posibilă grație eforturilor organizatorice al 
dnei Aliona Machidon, directoarei Centrului 
Regional de Dezvoltare Socio-Economică din 
Cahul, care este un partener fidel în cadrul acestui 
program. 

Eveniment de networking în Cahul pentru migranții reveniți, 25 martie 2016
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OIM a lansat o colaborare oficială cu 
Asociația Investitorilor Străini privind 
reîntoarcerea absolvenților moldoveni 
din străinătate

În data de 18 martie 2016, OIM și Asociația 
Investitorilor Străini (FIA) au lansat oficial o 
colaborare între organizații în ceea ce privește 
reîntoarcerea absolvenților moldoveni din 
străinătate. Lansarea a urmat o serie de întâlniri 
dintre organizații, în cursul cărora FIA și-a 
exprimat angajamentul de a coopera cu OIM la 
identificarea oportunităților de plasament 
profesional temporar pentru absolvenții din 
străinătate. Colaborarea va completa eforturile 
OIM din cadrul proiectului SIMP. 

Printre cele circa 20 de organizații 
participante au fost experți din companiile 
membre ale FIA, precum Orange Moldova SA, 
BC Mobiasbancă – Groupe Société Générale SA, 

Compania Moldcell SA și Metro Cash & Carry 
precum și dl RidhaTekaia, președintele FIA, dl 
Antonio Polosa, șeful misiunii OIM în Moldova și 
dna Ana-Maria Munteanu, președintele al 
Forumului Absolvenților Reveniți (FAR).

„Înainte de a aştepta efectele pozitive ale 
unui potenţial flux de investiţii străine, orice ţară 
ar trebui, în primul rând, să conteze pe cetăţenii 
săi. Iar cei cu experienţă internaţională sunt 
cheia succesului şi începutului oricărei schimbări 
pozitive într-un stat, precum Republica 
Moldova” a declarat Președintele FIA, dl 
RidhaTekaia.

Asociația Investitorilor 
Străini (FIA) este o 
organizație non-profit, a 
cărei obiectiv principal 
este crearea unui mediu 
investițional favorabil pentru 
investițiile străine directe în Moldova. 

Lansarea colaborării dintre OIM și FIA, 18 martie 2016
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OIM a susținut organizarea unui 
t r e n i n g  p e n t r u  c o n s o l i d a r e a  
capacităților Platformei Naționale a 
Femeilor din Moldova

Cu susținerea Organizației 
Internaț ionale pentru 
M ig ra ț i e ,  P l a t fo rma  
Națională a Femeilor din 
M o l d o va  ( P N F M )  a  
desfășurat în perioada 17-
19 martie 2016 un trening 
pent ru  conso l idarea  
capacităților PNFM, în 
special pentru persoanele 

desemnate drept Coordonatori regionali în 30 
raioane din Moldova. 

Programul treningului a fost unul vast și a 
cuprins următoarele domenii: dezvoltare 
personală, planificarea activităților PNFM pentru 
anul 2016 și scrierea proiectelor pentru 
programul HORIZON 2020, care este cel mai 
mare proiect de Cercetare și inovație al UE care 
va oferi peste 80 miliarde de euro până în anul 
2020. 

Participantele atelierului au fost instruite de 
mai mulți traineri, și anume: dna Liudmila 
Siomina-Ghițu, trainer în domeniul dezvoltării 
personale și corporative; dna Tatiana 
Baranovscaia, trainer în domeniul comunicării; 
dna Tatiana Batușchina,  expert în formarea 
echipei; dna Ana Sochircă, expert în planificarea 
activităților PNFM; dna Ana Ciofu, trainer în 
domeniul scrierii proiectelor pentru programul 
HORIZON 2020.

Treningul a fost unul interactiv și practic, 
astfel toate participantele au fost implicate în 
activitățile de autoprezentare și prezentarea 
participanților de la eveniment, în dezvoltarea 

spiritului de echipă și toate au contribuit la 
definitivarea planului de activități al PNFM pentru 
anul 2016.

În cadrul acestui bloc de activități au fost 
identif icate necesităț i le ș i  așteptări le 
coordonatorilor regionali. Au fost puse în discuție 
drepturile și obligațiile care trebuie să le dețină 
Coordonatorul regional în teritoriu. În comun cu 
experții, participantele au studiat în detaliu 
cerințele și regulile de completare a propunerilor 
de proiect pentru Programul HORIZON 2020.

În ziua a doua a treningului, au fost 
organizate dezbateri cu privire la abilitarea 
socio-economică a femeilor din Republica 
Moldova. La aceste dezbateri au participat: dna 
lulia labanji, Director General ODIMM, dna Tina 

1Golfi, liderul de echipă al proiectului DCFTA , dl 
Philip Santens, liderul proiectului DCFTA, dna 
Svetlana Țurcanu, Șefa Direcției comerț interior 
de la Ministerul Economiei, etc. 

Dna Golfi a informat femeile participante 
despre importanța și oportunitățile asocierii RM 
cu UE, precum și despre experiența asociațiilor 
femeilor în Uniunea Europeană. Reieșind din 
informația relatată, participantele au înaintat 
propuneri și idei pentru crearea produselor și 
serviciilor pentru abilitarea economică a femeilor 
din Republica Moldova.

Datorită acestui trening au fost identificate 
obligațiunile și responsabilitățile Coordonatorilor 
regionali, a fost elaborat Planul de Acțiuni al 
PNFM pentru anul 2016 și au fost stabilite 3 
parteneriate de lucru între participante pentru 
înainta în comun propuneri de proiecte la 
solicitarea lansată de PNUD în Moldova. 

1DCFTA – din eng. Deep and Comprehensive Free Trade Area, în rom. Zona de 

Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, accesul la care este prevăzut în Acordul de 
Asociere RM-EU. 
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Istorii de succes: experiențe de 
revenire și reintegrare

De ce absolvenții revin în Moldova? Unde sunt 
angajați ei când revin? Cum planifică ei să 
transfere cunoștințele obţinuite de peste 
hotare? Acestea sunt câteva din întrebările care 
au fost răspunse în broșura istoriilor de succes, 
publicată în luna martie de OIM. Broșura reflectă 
experiențele de reîntoarcere și reintegrare ale 
migranț i lor ș i  t ineri lor absolvenț i  ai 
universităților de peste hotare. 

600 de broșuri imprimate sunt și continuă să 
fie diseminate în hotarele republicii, dar și peste 

ele, la diverse ocazii precum la evenimentele 
realizate în cadrului efortului de cartografiere a 
diasporei, lansarea colaborării a OIM cu 
Asociația Investitorilor Străini (FIA) și în cadrul 
companiei „Mărțișor cu dor de-acasă” pentru 
copii și tinerii din diasporă, implementată de 
reprezentanții Biroului pentru relații cu 
diaspora. 

Programul de facilitare a reîntoarcerii și 
reintegrării este pe sfârșit și diseminarea 
acestor broșuri servește drept promovare a 
rezultatelor, dar și drept chemare la preluarea 
programului de alți actori sau factori de decizie, 
fie din sectorul public sau privat. 

Publicația OIM „Experiențe de reîntoarcere și reintegrare ale migranților și tinerilor absolvenți ai universităților de peste hotare”
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Publicația acestei broșuri a avut loc în cadrul 
programului „Promovarea reîntoarcerii 
migranților și transferului de calificări prin 
faci l itarea plasamentelor profesionale 
temporare (PPT) pentru absolvenții din 
străinătate și migranții reîntorși” din cadrul 
proiectului SIMP. 

Istorii de succes: transformarea 
remitențelor în investiții 

La fel în luna martie al anului 2016, OIM a 
facilitat publicarea revistei „Istorii de succes” 
versiunea în limba rusă, a Programului de 
atragere a remitențelor în economie întitulat 
„PARE 1+1”, care este implementat de 
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) din 
Moldova. 

Circa 450 de istorii de succes au fost adunate 
timp de mai mulți ani, începând cu anul 2011 și 
terminând cu 2014. Istoriile acumulate în 

această perioadă s-au făcut cunoscute 
cetățenilor din partea dreaptă a Nistrului, însă 
nu și celor din stânga râului sau vorbitorilor de 
rusă din republică.  

Facilitarea traducerii și diseminării revistei a 
fost posibilă datorită proiectului „Susținerea 
implementării componentei de migrație și 
dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-
Moldova și valorificarea beneficiilor acestuia 
pentru locuitorii regiunii transnistrene a 
Republicii Moldova”. 

Importanța publicării și diseminării acestei 
reviste pentru vorbitorii limbii ruse din republică 
este mare odată cu faptul că în anul 2015, 
guvernul a prelungit desfășurarea acestui 
program până în anul 2018. ODIMM este în 
căutarea antreprenorilor și ideilor care merită să 
fie susținute, iar revista va servi drept chemare 
ca migranții reveniți în țară să candideze la 
granturi. ODIMM a lansat un apel de colectare a 
idelor antreprenoriale pe pagina lor web 

.www.odimm.md
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Conso l idarea  capac i tă ț i l o r  
structurilor naționale și locale de 
suport a antreprenorilor mici și 
mijlocii de a aborda în mod 
comprehens iv  neces i tă ț i l e  
l u c r ă t o r i l o r  m i g r a n ț i  –  
antreprenori reîntorși

1. Organizarea a unui trening de trei zile 
pentru antreprenorii începători 
pentru până la 40 de participanți de 
pe ambele maluri ale râului  Nistru;

2. Renovarea și actualizarea paginii web 
businessportal.md ca acesta să 
includă și prestatorii de servicii 
relevanți din regiunea transnistreană 
ș i  ca  să  se rvească  nevo i l o r  
antreprenorilor din acea zonă și 
migran ț i l o r  lucrător i  reven i ț i ,  
tineretului și femeilor  antreprenoare.

P r o m o v a r e a  e x t i n d e r i i  
Programulu i  PARE 1+1 în  
regiunea  transnistreană

Publicarea și promovarea revistei 
„Istoriilor de Succes PARE 1+1” în 
regiunea transnistreană;
O r g a n i z a r e a  c o n f e r i n ț e i  d e  
promovare a Programului PARE 1+1 
în regiunea transnistreană.

Activități privind datele ce țin de 
migrație

Întâlnirea Grupului tehnic de lucru 
p en t r u  e l a bo ra r e a  P r o f i l u l u i  
Migraţional Extins (PME), care va 
include și un atelier de lucru pentru a 
prezenta rezultatele preliminare din 
Raportul de reevaluare a datelor 
pentru elaborarea PME;

2. Întâlnirea în componența extinsă a 
Grupului tehnic de lucru pentru 
elaborarea Profilului Migraţional 
Extins (PME), compusă din cercetători 
și experți de pe ambele maluri ale râului 
Nistru, care va include ș i un 
trening în domeniul stat ist ic i i  
migraționale pentru părțile interesate 
din regiunea transnistreană;

3. Publicarea și promovarea Profilului 
Migraţional Extins al Republicii 
Moldova pentru perioada anilor 2008-
2013; 

4. Publicarea și promovarea articolelor 
adunate în urma seminaru lu i  
academic internațional „Procese 
m ig ra ț i ona l e  con t empo rane ” ;   
Cartografierea diasporei moldovenești    
în Italia și Germania. 

Programe de suport în derulare

1. Diseminarea și promovarea broșurilor 
„Experiențe de reîntoarcere ș i  
reintegrare ale migranților și tinerilor 
absolvenți ai universităților de peste 
hotare”. 

IIII

IIIIII
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CALENDARUL evenimentelor apropiate

1.

2.

1.

5.



Organizația Internațională 
pentru Migrație, misiunea în 
Moldova

 str. Ciuflea , 
tel. +373 22 232940/41 
www.iom.md
email: iomchisinau@iom.int

Ghenadie Creţu,
Coordonator de proeict
Migraţie şi Dezvoltare
gcretu@iom.int

36/1  Chişinău

Delegaţia Uniunii Europene în 
Republica Moldova

 str. Kogălnicean  12
Tel. +373 22 505210 
www.eeas.europa.eu/delegations/moldova

Jarek M. Domański,
Manager de Proiect
Măsuri de Promovare a Încrederii
jarek.domanski@eeas.europa.eu

u , Chişinău

Conţinutul acestei publicaţii ţine de responsabilitatea OIM şi nicidecum nu reflectă viziunile 
Uniuni Europene
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