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economică a Republicii Moldova

PROMOVAREA 
OCUPĂRII

Organizaţia 
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Prefaţă

Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Migranții reîntorşi și dezvoltarea 
socio-economică a ţărilor lor de origine”, finanțat de Guvernul ceh și implementat de 
către Organizația Internațională a Muncii (OIM) în Republica Moldova. Raportul se 
încadrează în prioritățile OIM, definite în Programul de Ţară privind Munca Decentă 
pentru Republica Moldova (2012-2015), în care promovarea oportunităților de angajare 
constituie o componentă specifică, o atenție deosebită fiind acordată migranților reîntorşi 
și contribuției acestora la dezvoltarea socio-economică a țărilor lor de origine.

Pe parcurs, au fost organizate mai multe dezbateri politice axate pe legătura pozitivă 
percepută între migrația de reîntoarcere și progresul socio-economic, realizat de țările de 
origine ale migranţilor. Cu toate acestea, realitatea este mult mai complexă și există foarte 
puține analize empirice care ilustrează această relație semnificativă, cât şi factorii care 
joacă un rol determinant în facilitarea sau împiedicarea acestui fenomen. Acest aspect, 
însă, este crucial pentru politicile unor țări, de felul Republicii Moldova, care se confruntă 
cu un flux sporit al migrației forței de muncă și un impact al acesteia asupra dezvoltării 
demografice și economice a ţării. Migranții reîntorşi ar putea juca un rol important, 
contribuind la dezvoltarea patriei lor, chiar dacă revenirea lor poartă un caracter temporar 
sau virtual. Ei pot acționa ca elemente catalizatoare, dat fiind faptul că, de multe ori, revin 
cu capital inovativ uman, financiar și social. Tipul și durata migrației sunt asociate, în 
principal, cu diverse costuri de tranzacție și oportunități disponibile în țările de destinație, 
însă reflectă şi lipsa unor posibilități similare în țările de origine ale migranţilor.

Republica Moldova a lansat diverse programe și stimulente de revenire a migranţilor, 
menite să-i atragă înapoi, în ţară. Cu toate acestea, este necesar ca aceste iniţiative să fie 
complementate de o creștere economică vibrantă, reprezentând mai curând un răspuns 
la dezvoltarea economică, decât o soluţie pentru aceasta. Motivația pentru reîntoarcere, 
nivelul de pregătire, modelele de mobilizare a resurselor prin intermediul rețelelor 
transfrontaliere, ritmul de reintegrare pe piața muncii, cât și condițiile de pre- şi post-
returnare constituie factori-cheie interdependenţi, care corelează migrația de reîntoarcere 
cu dezvoltarea locală.

În acest context, pentru a fi în măsură să înțeleagă mai bine legătura dintre migrația 
de reîntoarcere şi dezvoltarea țărilor de tipul Republicii Moldova și să fie capabile să 
elaboreze politici coerente bazate pe fapte, care ar putea încuraja revenirea migranţilor 
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şi reintegrarea reuşită a acestora pe piața muncii în ţara lor de baştină, este nevoie de 
colectarea mai multor date și de efectuarea unor analize suplimentare.

Prin urmare, studiul curent își propune să ofere dovezi empirice și o analiză a tendințelor 
migrației de reîntoarcere, a factorilor care afectează deciziile migranţilor de a reveni 
şi/sau de a remigra, cât și caracteristicile socio-economice pe care le posedă migranții 
moldoveni la reîntoarcere. Acesta oferă, de asemenea, o imagine de ansamblu privind 
sistemele de returnare a migranţilor existente, precum și practicile europene și globale 
privind promovarea reintegrării durabile a migranților reîntorşi atât pe piaţa muncii din 
ţara lor de origine, cât și în societate.

Acest studiu se bazeaza pe o cercetare realizată în perioada septembrie-octombrie 2013 pe 
un eșantion de 1000 de migranți reîntorşi în Moldova, interviurile în profunzime și discuțiile 
în focus grupuri fiind desfășurate în perioada august-octombrie 2013 de către Centrul 
de Investigații Sociologice și Marketing „CBS AXA”. Acestea au fost complementate 
de o cercetare extinsă de birou asupra fenomenului migrației în Republica Moldova și 
aspectelor relevante, cât şi practicilor internaționale în domeniul migrației de reîntoarcere.

Raportul în cauză reprezintă un produs al muncii în echipă, cu participarea dnei Maria 
Vremiș, dlui Vasile Cantarji, dnei Natalia Vlădicescu și dnei Viorica Toartă din cadrul 
„CBS–AXA”, dnei Natalia Popova, Specialist Principal în Ocuparea Forței de Muncă, 
OIM DWT/CO, dlui Francesco Panzica, consultant internațional al OIM și dnei Oxana 
Lipcanu, consultant național al OIM, care au lucrat la formă și conținut. 

Ţin să aduc mulțumiri deosebite reprezentanților instituțiilor guvernamentale, partenerilor 
sociali, organizațiilor de cercetare și comunităţii internaționale, participanților la 
interviurile în profunzime pentru cooperarea și răspunsurile lor oneste. Nu în ultimul rând, 
aş vrea să-mi exprim recunoştinţa migranților reîntorși, care au participat la discuțiile în 
focus-grup, precum şi în cadrul studiului cantitativ față-în-față.

În februarie 2014, la Chișinău, a avut loc evenimentul de validare a proiectului de raport 
în cadrul unui atelier organizat cu participarea partenerilor naționali – cheie, în cadrul 
căruia au fost puse în discuție principalele constatări. Raportul a fost definitivat în urma 
atelierului, în baza comentariilor parvenite de la parteneri și OIM. 

Antonio Graziosi
Director
OIM DWT/CO Budapesta
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Abrevieri şi acronime

ACP Grupul Statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific
ACPOBS Secretariatul grupului de state din Africa, zona Caraibelor și Pacific, Observatorul cu privire 

la Migraţie 
AFM Ancheta Forței de Muncă
ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
BM Banca Mondială
BNS Biroul Naţional de Statistică
CARIM Consorțiul Euro-Mediteranean pentru Cercetare Aplicată privind Migrația Internațională
CSI Comunitatea Statelor Independente
DFID Departamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru Dezvoltare 

Internațională
EC DGHA Comisia Europeană - Direcţia Generală Afaceri Interne
EMN Rețeaua Europeană de Migrație
ETF Fundaţia Europeană de Formare
GFMD Forumul Global pentru Migraţie şi Dezvoltare
IDB Banca Inter-Americană de Dezvoltare
IMM Întreprinderi mici şi mijlocii
MDG Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
MIDA Migrația pentru Dezvoltare în Africa
MIF Fondul Multilateral de Investiţii
OIM Organizaţia Internaţională a Muncii
OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
ONU Organizaţia Naţiunilor Unite
OSCE Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa
OWWA Administrația pentru Bunăstarea Lucrătorilor din Afara Țării
PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
TESDA Autoritatea pentru Dezvoltarea Educației și Abilităților Tehnice
TOKTEN Transfer al Cunoștințelor prin intermediul Naționalilor Expatriați
UE Uniunea Europeană
UNESCO Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură
UNFPA Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie
UNV Voluntarii Naţiunilor Unite/ Programul Națiunilor Unite pentru Voluntarii
UNWOMEN Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor
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Principalele constatări ale studiului

Reîntoarcerea lucrătorilor migranți este un fenomen dificil de cuantificat. Cea mai 
răspândită metodă aplicată ţine de evidența regularităţii intrărilor şi ieşirilor la frontiera de 
stat a Republicii Moldova. Totuşi, această abordare nu oferă o imagine corectă, deoarece 
ieşirile-intrările de la frontiera de stat cu regiunea transnistreană nu sunt înregistrate şi 
aceleaşi persoane pot intra/ieşi de mai multe ori, în decursul unui an. O altă abordare, care 
se referă la înregistrarea șomerilor în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă nu poate oferi o imagine clară, deoarece doar o mică pondere a migranților 
reîntorși apelează la serviciile publice pentru identificarea unui loc de muncă (doar 9%, 
conform rezultatelor studiului în cauză), și, oricum, aceşti solicitanţi de locuri de muncă 
nu sunt înregistraţi ca migranţi reîntorși. 

Există trei tipuri principale de reîntoarcere a migranților: reîntoarcerea voluntară asistată; 
revenirea voluntară iniţiată de către migranţii înşişi şi repatrierea forţată. În 2010, OIM 
a calculat numărul de moldoveni repatriaţi prin intermediul programelor de repatriere 
voluntară asistată în 110 cazuri. Conform datelor Eurostat pentru perioada anilor 2008-
2010, 9515 cetăţeni moldoveni au fost deportaţi din ţările UE, situația acestora în Republica 
Moldova nefiind documentată.1

Pentru a avea un profil actualizat al migranților reîntorși, care ar permite o abordare mai 
eficientă a problemelor legate de reintegrarea acestora în comunitatea moldovenească, 
OIM, cu suportul financiar al Republicii Cehe, a realizat un studiu sociologic. Studiul 
respectiv se bazează nu doar pe literatura existentă, dar şi pe date cantitative obţinute în 
urma realizării unui sondaj, care implică peste o mie de migranţi reîntorși. În suportul 
acestuia, au fost realizate şapte focus grupuri şi opt interviuri în profunzime cu experţi 
naţionali în domeniu.

Migranţii reîntorși sunt distribuiţi în proporții aproximativ egale, în trei grupuri incluse 
între 25 şi 54 de ani, iar persoanele în grupele de vârstă mai tinere şi mai bătrâne constituie 

1.. Cârlig V., Mosneaga V. (2012) Mişcările de migraţie între Moldova şi UE: politici şi numere. In CIDPM, 
2011.
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aproximativ câte 9% fiecare. Pentru comparaţie (deoarece grupurile de vârstă sunt 
structurate în mod diferit), sondajul realizat în anul 2006 de către Fundația Europeană de 
Formare (ETF), pe un eşantion de 1010 migranți reîntorși, denotă că ponderea persoanelor 
sub vârsta de 24 de ani constituie 20%. Din perspectivă de gen, distribuția migranţilor 
reîntorși corespunde structurii migranţilor actuali, cu predominarea migranţilor de sex 
masculin (61%), ceea ce este în concordanță cu rezultatele studiului ETF deja menţionat, 
femeile constituind 36,5% din totalul persoanelor intervievate. De remarcat, că distribuția 
actuală a populaţiei Republicii Moldova este mai echilibrată, cu o anumită preponderenţă 
a sexului feminin (52% femei vs. 48% bărbaţi). Conform așteptărilor şi, în corespundere 
cu fluxul lucrătorilor migranţi, majoritatea bărbaților se întorc din ţările CSI, în timp ce 
femeile revin, într-o pondere mai mare, din UE şi alte state, chiar dacă o bună parte din ele, 
de asemenea, se reîntorc din ţările CSI (51,2% migranți reîntorși de sex feminin).
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Sursa: Figura elaborată de autori

Prima ţară de destinație a migranților reîntorși a fost Federaţia Rusă (60%), urmată de 
Italia (12%), Israel, Turcia, Ungaria şi Portugalia.

Migraţia în ţările CSI a avut caracter sezonier/temporar: peste 83% dintre migranţii 
reîntorşi din aceste ţări, au avut perioade de şederi peste hotare între trei şi şase luni. 
Dimpotrivă, doar o treime dintre migranții reîntorși din UE sau alte ţări s-au aflat în ţările 
de destinaţie până la şase luni.

Majoritatea migranţilor reîntorși au avut studii medii înainte de migrare, adică erau 
absolvenți ai şcolilor medii generale, liceelor sau școlilor profesionale. Aproximativ 1/4 
din persoanele care s-au întors din spaţiul UE aveau, înainte de plecare, studii superioare. 
Această cifră a depăşit de două ori numărul migranților reîntorși din ţările CSI, titulari 
ai diplomelor universitare. Circa 9% dintre migranţii reîntorși au beneficiat de instruiri 
în străinătate. Circa 55 la sută dintre respondenţii cu studii superioare sunt angajaţi, 
întreprinzători şi fermieri, şi doar cinci la sută lucrează în calitate de muncitori sezonieri 
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sau ocazionali, fenomen mai răspândit printre persoanele reîntoarse cu nivel scăzut de 
studii.

Aproximativ 30% dintre migranții reîntorși au reuşit să se angajeze imediat după întoarcere 
şi aproape 2/3 (72 la sută din bărbaţi şi 65 la sută din femei) – în termen de până la şase 
luni. Peste zece la sută din respondenţi au obţinut un loc de muncă pe parcursul unui an. 
De obicei, migranții reîntorși încearcă să-şi găsească un loc de muncă pe cont propriu (cu 
ajutorul rudelor, prietenilor şi colegilor sau contactându-şi direct angajatorul sau fostul 
angajator) şi, într-o măsură mai mică, prin intermediul unor astfel de instituţii ca ANOFM 
şi agenţiile sale teritoriale (la care s-au adresat doar 9,1% dintre migranții reîntorși) sau 
agenţiile private de ocupare a forţei de muncă (6,3%). 

Puţin peste 40% dintre migranții reîntorși au o ocupaţie sigură (sunt angajaţi salariaţi, 
antreprenori sau prelucrează terenurile agricole proprii), peste 1/3 sunt şomeri sau au 
servicii temporare. Ponderi mai mari de angajaţi şi antreprenori sunt înregistrate în zonele 
urbane (43,7 la sută). În termeni de gen, mai mult de jumătate din aproximativ 70% de 
migranţi reîntorși de sex masculin, dispun de un loc de muncă cu normă întreagă, în timp 
ce 20% sunt implicaţi în munci sezoniere sau ocazionale. Majoritatea femeilor reîntoarse 
în țară nu au un loc de muncă. Discuţiile în focus grupuri au relevat, că o parte din femei au 
revenit acasă din cauza că erau însărcinate. După naştere în Moldova, multe dintre acestea 
au tendinţa de a rămâne în ţară, în timp ce soţii lor continuă să muncească în străinătate. 

La întoarcere, migranţii intervievaţi au reuşit să se angajeze, în special, în comerţ (19%), 
transport şi telecomunicaţii (14%), construcţii (13%) şi agricultură. 

Aproximativ 62% dintre migranţii reîntorși sunt angajaţi în sectorul privat, iar 35,6% – în 
cel public. Ponderea femeilor reîntoarse, angajate în instituţiile de stat este mai mare decât 
cea a bărbaţilor. Această tendinţă poate fi explicată prin faptul că unele domenii publice, 
precum educaţia, sănătatea şi serviciile sociale, sunt, în cea mai mare parte, reprezentate de 
femei, în timp ce sectorul privat, care include domeniile construcţiei şi industriei absoarbe, 
în ponderi mai mari, migranții reîntorși de sex masculin. De asemenea, există diferenţe în 
funcţie de medii de reşedinţă, sectorul privat fiind mai larg reprezentat în mediul urban, 
decât în cel rural.

Un număr redus de migranţi reîntorși s-au identificat ca lucrători pe cont propriu sau care 
intenționează să-şi lanseze o afacere (51 de respondenți sau aproximativ 16% din categoria 
de angajat/muncitor pe cont propriu (antreprenor)). Aproximativ 2/3 dintre ei au deja o 
afacere, în timp ce aproximativ 1/3 intenționează să iniţieze o activitatea antreprenorială. 

Factorii principali, care i-au determinat pe respondenţi să se întoarcă acasă au avut un 
caracter personal. 
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013

În mod similar, potrivit unui studiu realizat în 2006 de Fundaţia Europeană de Formare2, 
migranţii au fost determinaţi să revină pentru a se alătura familiei şi părinţilor în ţara 
lor de origine: 33,2% din migranţi au confirmat că întoarcerea lor a fost influenţată de 
dorinţa de a sta împreună cu familia şi această tendinţă a avut pondere mai înaltă printre 
respondenţii cu studii superioare şi medii. Un alt factor important, care i-a încurajat pe 
migranţi să revină în ţara lor de origine, a fost sentimentul de singurătate resimţit în timpul 
aflării în țara de destinație (28,4%). Circa 14,6 la sută dintre respondenți au prezentat drept 
motiv de reîntoarcere faptul că au acumulat resurse suficiente; 12,5 la sută, preponderent 
persoanele peste 40 de ani, au menționat sănătatea precară, în timp ce 12,9 la sută s-au 
reîntors, deoarece le-a expirat permisul de ședere.  

2. J. Alquezar, U. Bardak, F. Panzica şi N. Popova: „Contribuţia dezvoltării resurselor umane la politicile de 
migraţie în Moldova”, documentul de lucru al ETF, 2007 <http://www.etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/%28getAtta-
chment%29/0BBEF7FA04F2F7EAC12573DB004D3B74/$File/NOTE84CGJU.pdf>
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Provocările identificate în procesul de reintegrare a migranţilor 
reîntorși în Moldova şi soluţii propuse factorilor de decizie 
pentru abordarea acestora

Reîntoarcerea migranţilor nu constituie întotdeauna o istorie de succes, depinzând, în 
mare parte, de eficienţa reintegrării în contextul social şi economic al ţării de origine. 
Lipsiţi de oportunități avantajoase, migranţii, în special cei care s-au aflat în străinătate 
pentru o perioadă scurtă de timp şi nu au acumulat mijloace financiare suficiente, adesea 
sunt constrânși să remigreze.

Conform clasificării efectuate de Francesco Cerase (1974), există patru tipologii diferite, 
care determină reîntoarcerea migranţilor:

• „reîntoarcerea în scop de pensionare” include migranţi de vârstă pre-pensionară 
(51 de ani şi peste pentru femei şi 54 de ani şi peste pentru bărbaţi), care decid să 
revină acasă şi să se retragă din câmpul muncii;

• „reîntoarcerea pentru inovare” se referă la persoanele care par a avea succes în 
realizarea potenţialului lor de antreprenori în sectorul non-agricol şi utilizează abili-
tăţile dobândite şi/sau economiile acumulate în străinătate;

• „reîntoarcerea din conservatorism” include migranţii care au revenit în patrie din 
cauza expirării contractului/permisului de muncă, care au fost angajaţi în agricultura 
de subzistenţă, au fost inactivi din cauza studiilor sau activităţii desfăşurate în gos-
podărie la momentul realizarii studiului;

• „reîntoarcerea din eşec” se referă la migranţii reîntorși din motive principale invo-
luntare (motive familiale, probleme de sănătate, deportare sau expirarea contractului/
permisului de muncă, urmate de tentative nereuşite de a le extinde) sau cei, cu 
experienţe negative de migraţie (condiţii precare de muncă şi salarii mici)3. 

Oportunitățile de pe piaţa muncii, posibilităţile de investiţie a economiilor acumulate, 
accesul la studii şi servicii de sănătate calitative atât pentru migranţi, cât şi pentru familiile 
lor par a fi vitale pentru a atrage şi a menţine migranţii în ţară. 

Din acest motiv, ţările recipiente ale valului de migraţie sprijină frecvent programe de 
stimulare a revenirii voluntare a migranţilor şi, chiar în caz de repatriere forţată de către 
autorităţi, există încercări de a facilita reintegrarea socială şi economică a acestora. Este 
evident, că simpla invitaţie a migranţilor de a reveni în patrie nu se soldează cu succes, în 
cazul în care nu este complementată de oferirea unui pachet solid de stimulente, care pot 
face această opţiune acceptabilă pentru persoanele în cauză. Migrantul reîntors trebuie să 
fie reintegrat nu doar pe piaţa muncii, dar şi în societate. De asemenea, trebuie luate în 
consideraţie şi astfel de aspecte ca accesul membrilor de familie ai migrantului la servicii 

3. Jean-Pierre Cassarino, „Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revi-
sited.” Revista internaţională pentru societăţi multiculturale, 6, nr. 2 (2004), UNESCO, Paris
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de sănătate, prestaţii de asigurări sociale şi educaţie. Menţinerea legăturii între migranţi şi 
Republica Moldova va încuraja contactele şi participarea migranţilor în viaţa ţării lor de 
origine şi, astfel, va facilita procesul de reintegrare a acestora. Prin urmare, este necesar 
de a antrena şi în continuare diaspora atât în activităţi de diseminare a informaţiei privind 
oportunităţile de angajare şi de investiţie în ţările de origine, cât şi în implementarea 
proiectelor de dezvoltare. 

Repatrierea, în special cea planificată individual, necesită informaţii corespunzătoare 
şi măsuri concrete, după caz. Centre de resurse, care pot servi drept exemple, există în 
Olanda, ca ţară de destinaţie şi în Ucraina, ca ţară de origine. Lecţiile învăţate până în 
prezent denotă, că pentru a le asigura sustenabilitate şi, prin urmare, durabilitate, astfel 
de centre de referire pentru migranţi trebuie să fie încorporate în organizaţii (publice sau 
private) şi să nu opereze independent, doar în cadrul proiectelor. Una dintre instituţiile, 
care poate juca un rol decisiv în acest domeniu este Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei 
de Muncă (ANOFM), cu o reţea de 50 de reprezentanţe teritoriale, personal instruit şi 
suport informaţional elaborat. ANOFM îşi poate realiza rolul de integrare în muncă a 
persoanelor prin facilitarea identificării unor locuri de muncă, inclusiv pentru migranții 
reîntorși, asigurând o evaluare personalizată a potenţialului lor de angajare şi oferind, dacă 
este necesar, cursuri de recalificare sau perfecţionare. În plus, ANOFM ar putea replica 
practica Serviciului de Stat pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Ucraina, responsabil 
de asistarea migranților reîntorși în utilizarea deplină a competenţelor achiziţionate în 
străinătate (recunoaşterea calificărilor şi competenţelor). Adiţional, oficiile teritoriale 
ar putea orienta migranții reîntorși spre organizaţiile corespunzătoare, responsabile de 
aspecte diferite de cele ale pieţei muncii (servicii de referire). În cazul dat, problema 
constă în creşterea gradului de conştientizare a potenţialilor beneficiari, care stă la 
baza adresabilității reduse a migranților reîntorși către ANOFM (9,1%). Campaniile de 
sensibilizare, difuzarea materialelor informative elaborate recent în cadrul proiectului 
gestionat de OIM „Gestionarea eficientă a migrației muncii și a calificărilor”, crearea 
rețelei de cooperare cu agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, partenerii sociali şi 
ONG-urile active în domeniu ar putea contribui la atribuirea ANOFM a unui rol central în 
procesul de reintegrare a migranţilor reveniţi. 

Problemele structurale, cum ar fi asigurarea unor salarii şi condiţii decente de muncă, 
trebuie să fie abordate prin prisma unei cooperări stabilite între partenerii sociali, având în 
vedere, că salariile în creştere şi condiţiile de muncă reprezintă un factor-cheie atât pentru 
menţinerea lucrătorilor calificaţi, cât şi pentru trecerea economiei Republicii Moldova prin 
mecanismele lui Keynes. 

Studiul a confirmat dificultăţile cu care se confruntă migranții reîntorși în identificarea 
unui serviciu stabil: doar 31% dintre respondenţi şi-au găsit un loc de muncă în sectorul 
non-agricol. Printre ei, puţini par a fi atraşi de oportunitatea de angajare pe cont propriu. 
Motivele menţionate de către participanţii la discuţiile în focus grupuri au fost conexe 
„mediului de afaceri, considerat ca fiind foarte riscant şi dificil, cu multe bariere 
administrative şi reguli neclare şi corupţie”. Pentru cei care au investit în agricultură, 
problema principală pare a fi discrepanţa dintre preţul de piaţă al produselor şi costurile de 
producţie suportate. 
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Asistenţa furnizată de Guvern în lansarea unei afaceri este percepută ca fiind limitată (doar 
o singură persoană a menţionat suportul acordat de instituţiile de stat). Cei mai mulţi 
dintre respondenţi mizează pe propriile economii sau împrumuturi sau pe ajutorul rudelor 
şi prietenilor. Prin urmare, este necesară elaborarea unor politici comprehensive pentru 
a aborda problemele care diminuează interesul persoanelor reîntoarse faţă de crearea 
IMM: evaluarea riscurilor la faza incipientă, de lansare a afacerii; identificarea pieţelor 
de desfacere şi furnizarea serviciilor de consultanţă în gestionarea afacerii; oferirea 
stimulentelor financiare (ex. politici de creditare/microcreditare) şi consultanţă privind 
utilizarea de către migranţi a economiilor lor.

O atenţie deosebită trebuie să fie acordată problemelor legate de sănătate, prin asigurarea 
accesului la servicii calitative de asistenţă acelor migranţi, care nu au beneficiat de astfel 
de facilităţi în străinătate. Sprijin relevant trebuie să fie oferit şi viitoarelor mame, care 
revin în Moldova pentru a naşte şi planifică să rămână în ţara sa de origine, în timp ce soţii 
acestora continuă să muncească în străinătate. 

O categorie vulnerabilă de migranți reîntorși o constituie cei, care fac parte din tipologia 
„reîntoarcere în scop de pensionare”, deoarece pentru ei este important ca acordurile 
bilaterale cu principalele ţări de destinaţie ale migranţilor să nu fie doar semnate, dar şi 
implementate, asigurând transferabilitatea drepturilor de asigurări sociale.

Analizând migraţia de repatriere din perspectiva de dezvoltare a ţării, este necesar de a 
stabili forme de „reîntoarcere virtuală”, care pot permite utilizarea abilităţilor lucrătorilor 
înalt calificaţi, achiziţionate în străinătate pentru a promova transferul de cunoştinţe 
în beneficiul cetăţenilor rămaşi în țară, prin organizarea vizitelor experţilor vizaţi, 
conferinţelor video, cursurilor de instruire, seminarelor etc. 

Reintegrarea migranților reîntorși, indiferent de motivul sau modalitatea de revenire, 
reprezintă provocări serioase şi necesită ca planurile de acţiune bine elaborate şi 
implementate să fie consultate, în prealabil, cu partenerii sociali şi societatea civilă, 
având ca scop prioritatea intervenţiilor bazate pe nevoile cele mai stringente și resursele 
disponibile. Planurile de acţiuni trebuie să se bazeze şi pe evaluarea măsurilor întreprinse 
până în prezent, cu titlu de pilotare, pentru a evalua dacă acestea au fost eficiente şi merită 
să fie sistemice. 
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Introducere

În Republica Moldova, migrația forței de muncă a demarat înainte de anii 90 şi a atins 
dimensiuni de proporţii în primele decenii ale secolului 20 (anii 2000). Începând cu 
perioada respectivă, aceasta a evoluat constant, fluxul de migraţie înregistrând în ultimii 
cinci ani, o medie de 310 mii de persoane. Această cifră este importantă pentru Republica 
Moldova, deoarece în anul 2012 ea constituia circa 9% din populația rezidentă sau 11 la 
sută din populația aptă de muncă4.

Migrația a avut consecințe socio-economice profunde. Începând cu anul 1990, Republica 
Moldova a înregistrat un ciclu migraţional tipic, care include mai multe etape – plecarea, 
ajustarea, consolidarea, crearea de rețele și revenirea migranților. Efectele migrației și 
remitențelor asupra nivelului de sărăcie, creșterii economice, productivităţii și pieței muncii 
au variat de la o fază la alta. La etapa de plecare, migrația a indus schimbări profunde pe 
piața locală a muncii, facilitând modificarea forței de muncă din una bazată pe agricultură, 
într-o migrație a forței de muncă în străinătate și/sau o direcţionare preponderentă spre 
sectorul serviciilor din țară.

Migrația a „absorbit” potențialii șomeri deoarece, înainte de plecare, o mare parte 
a migranților nu dispuneau de un loc de muncă în Republica Moldova. Creșterea 
considerabilă a remitențelor, la această etapă, a avut un efect important asupra reducerii 
nivelului de sărăcie. Pe parcursul fazei de ajustare, economia Republicii Moldova a 
devenit mai accentuată. Odată cu volumele crescânde de remitențe, au fost afectaţi pozitiv 
şi principalii indici economici, cum ar fi PIB-ul, investițiile și comerțul exterior. Această 
perioadă a fost una extrem de favorabilă pentru „beneficiarii” principali de remitențe – 
sectorul bancar, sectorul de construcții și instituţiile de învățământ superior.

Migranții reîntorşi ar putea juca un rol important, contribuind la dezvoltarea patriei lor, 
chiar dacă revenirea lor poartă un caracter temporar sau virtual. Ei pot acționa ca elemente 
catalizatoare, dat fiind faptul că de multe ori revin cu capital inovativ uman, financiar și 
social. Tipul și durata migrației este asociată, în principal, cu diverse costuri de tranzacție 
și oportunități disponibile în țările de destinație, însă reflectă şi lipsa unor posibilităţi 
similare în țările lor de origine.

4.  Date furnizate de Biroul Naţional de Statistică/Ancheta Forţei de Muncă. Aceste cifre nu includ migranţii 
temporari reveniţi.
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Obiectivele studiului

Scopul cercetării este de a analiza procesul de integrare a migranților reîntorși pe piața 
muncii din Republica Moldova, pentru a înțelege provocările și oportunitățile ce ţin de 
integrarea acestora pe piața locală a muncii și transferul abilităţilor umane, sociale și 
financiare, achiziţionate în străinătate, pentru economia ţării. Studiul analizează contribuția 
migrației de reîntoarcere pentru dezvoltare și propune recomandări de politici cu scopul 
de a implementa programe și stimulente eficiente și efective în domeniul migrației de 
reîntoarcere, care ar putea spori, și mai mult, potențialul contribuției migranților reîntorși 
la dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova.

Limitările studiului

Datele reprezentative privind migranții reîntorşi, în special, nu sunt colectate de către 
Biroul Național de Statistică. Acest lucru nu a permis investigarea tendințelor migraţiei de 
returnare sau aplicarea metodelor de analiză comparativă. În plus, distribuția geografică 
a eșantionului de migranți reîntorşi a fost determinată în baza datelor privind migrația, 
furnizate de Ancheta Forţei de Muncă (AFM). Pentru a elimina eventualele incoerențe 
între distribuția geografică a migranților și cea a migranților reîntorși conform AFM, a fost 
aplicată tehnica de prelevare a probelor de screening, iar la etapa de analiză, datele au fost 
ajustate prin procedura de ponderare.

O altă limitare constă în faptul că a fost dificil de identificat respondenții din rândul 
migranților reîntorși, care şi-au lansat o afacere. Prin urmare, datele privind această 
categorie se bazează pe un număr limitat de respondenți și trebuie să fie tratate cu prudență.
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Metodologia studiului

Studiul a fost realizat prin aplicarea metodelor cantitative și calitative de cercetare. 
Componenta cantitativă a inclus interviuri structurate, desfăşurate în rândul migranților 
reîntorşi, iar cea calitativă – prin intermediul discuțiilor în grup, cu participarea migranţilor 
reîntorși și interviurilor în profunzime cu reprezentanții instituțiilor de stat, partenerii 
sociali, reprezentanţii ONG-urilor, comunităţii internaționale, mediului academic etc, care 
activează în domeniul migrației. În plus, raportul asupra studiului este complementat de 
o cercetare de birou cu privire la practicile internaționale și schemele de reîntoarcere și 
reintegrare a migranţilor pe piața muncii locală și în societate, desfăşurată de un consultant 
internațional.

 A) Caracteristicile studiului cantitativ:

1. Metoda de înregistrare: Standardizată, interviuri faţă-în-faţă, realizate la domiciliul 
respondenţilor.

2. Volumul eșantionului: 1006 interviuri cu participarea migranților reîntorşi.

3. Tipul de eșantionare: cote în funcţie de sex, vârstă şi direcţie de emigrare.

 Pentru a identifica numărul migranților curenţi și a celor reîntorşi pentru perioada 
anilor 2002–2012, au fost utilizate datele din AFM. Numărul mediu de interviuri 
pentru fiecare zonă geografică a fost împărțit în funcție de sex, vârstă și ultima țară 
de destinație. În ceea ce privește acest ultim criteriu, eșantionul a inclus următoarea 
distribuție convențională: 400 de interviuri defăşurate cu migranții reîntorşi din țările 
CSI, 400 de interviuri – cu migranți din spaţiul UE și 200 de interviuri – cu migranții 
din alte țări (non UE sau CSI).

4. Stratificarea/criteriile de stratificare acoperă 13 regiuni geografice (municipii, 
localităţi urbane şi rurale de dimensiuni mici)5:

 1. Municipiul Chişinău;

 2. Municipiul Bălţi;

 3. Cahul, Cantemir;

 4. Taraclia;

5.  Sondajul nu acoperă regiunea transnistreană a țării
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 5. Găgăuzia;

 6. Basarabeasca, Cimişlia, Hânceşti, Leova;

 7. Căuşeni, Ştefan Vodă;

 8. Anenii-Noi, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Străşeni;

 9. Orhei, Rezina, Şoldăneşti, Teleneşti;

 10. Călăraşi, Nisporeni, Ungheni;

 11. Făleşti, Glodeni, Râşcani, Sângerei;

 12. Drochia, Floreşti, Soroca;

 13. Briceni, Donduşeni, Edineţ, Ocniţa.

 Eşantionul de tip cluster reflectă diversitatea geografică a țării: zone cu niveluri 
înalte și scăzute de dezvoltare, precum și cele cu nivel sporit sau scăzut de migrație 
externă. Au fost incluse atât localitățile rurale, cât și cele urbane. Pentru a aproxima 
anchetarea prin sondaj reprezentativ la nivel national, numărul gospodăriilor care 
urmau să fie contactate în fiecare localitate din cluster/grup, a fost calculat într-un 
mod care reflectă ponderea populației care locuiește în diferite regiuni și zone ale 
ţării.

 Date de referință pentru stratificare: Drept punct de plecare au servit datele oferite 
de Ancheta Forței de Muncă (AFM) privind migrația și, în special numărul migranților 
înregistraţi în perioada 2002–2012, cât și stratificarea lor geografică. Aceasta din 
urmă a fost extrapolată, în continuare, pentru categoria de migranți reîntorşi. Ulterior, 
pentru a elimina eventualele incoerențe între distribuția geografică a migranților și 
cea a migranților reîntorși, oferită de AFM, a fost aplicată tehnica de eșantionare 
de screening. Această procedură prevede trecerea în revistă a tuturor gospodăriilor 
contactate pe parcursul desfăşurării studiului, inclusiv a celor fără migranți reîntorşi 
și colectarea detaliilor descriptive principale ale membrilor gospodăriilor, cum ar 
fi sexul, vârsta, educația și direcția de emigrare. La etapa de analiză, datele au fost 
ajustate cu ajutorul procedurii de ponderare.

 Aplicarea tehnicilor menţionate mai sus a permis stratificarea geografică şi măsurarea 
corectă a migranților reîntorşi.

5. Definiții: În scopul acestui studiu, migranţii reîntorşi sunt definiţi ca cetăţeni 
moldoveni, care la data realizării interviului:

 a) au fost peste hotare în scop de muncă sau în căutarea unui loc de muncă:  
  – timp de, cel puțin, şase luni, 
  – în ultimii zece ani (în perioada 2003–martie 2013); 

 b) au revenit în Republica Moldova cu, cel puțin, şase luni înainte de data
 desfăşurării interviului (februarie 2003–februarie 2013); 

 c) în urmatorele şase luni nu intenționează să plece la muncă peste hotare.

 Datele au fost colectate în perioada 18 septembrie–10 octombrie 2013.
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Metodologia studiului

 B) Caracteristicile studiului calitativ: 

Componenta calitativă a studiului a constat din două etape. Prima etapă a fost efectuată 
înainte de interviuri și a inclus șapte discuții în grup cu migranții reîntorşi (Tabelul A). Ca 
urmare a acestor discuții, cercetătorii au obţinut informaţii utile, care au contribuit ulterior 
atât la elaborarea chestionarului utilizat pentru studiul cantitativ, cât și la colectarea 
informațiilor de bază pentru elaborarea raportului analitic. 

Cea de-a doua etapă a fost realizată după colectarea datelor cantitative și a inclus opt 
interviuri în profunzime cu reprezentanți ai instituțiilor de stat, parteneri sociali, ONG-uri, 
comunitatea internațională, mediul academic etc, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
migrației, denumiţi în continuare experți (informațiile obținute în urma interviurilor scot în 
evidenţă diverse teme relevante, inclusiv a politicilor de stat privind migranții reîntorşi, cât 
și o serie de probleme dificile identificate în timpul chestionării și desfăşurării discuțiilor 
în focus-grup).

Tabelul A: Designul cercetării calitative 
Focus grupuri

Categoria de respondenți Cantitate  

Migranți reîntorși  7 focus grupuri  

• angajați la moment în câmpul muncii în RM, specialiști înalt calificați  1 focus grup

• angajați la moment în câmpul muncii în RM, specialiști cu calificare medie  1 focus grup

• angajați la moment în câmpul muncii în RM, dar intenționează să plece 
 la muncă peste hotare în următoarele şase luni  1 focus grup

• șomeri  1 focus grup

• persoane care și-au lansat propriile afaceri  1 focus grup

• angajați pe cont propriu sau ocazionali  1 focus grup

• persoane care nu sunt angajate în câmpul muncii, dar nici nu se află în 
 căutarea unui loc de muncă în RM  1 focus grup

Interviuri în profunzime

Experți din cadrul: 8 interviuri

• Organizațiilor internaționale 2 interviuri

• Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei 2 interviuri

• Biroului pentru Relații cu Diasporaa 1 interviu

• ONG-urilor 2 interviuri

• Programului PARE 1+16 1 interviu

6. Programul „PARE 1+1”este administrat de Guvern şi prevede susţinerea migranţilor moldoveni, care doresc 
să se reîntoarcă în ţară şi să-şi iniţieze propriile afaceri. Pentru fiecare leu moldovenesc investit în afaceri de către 
migrant, programul va contribui cu o sumă echivalentă. În plus, participanţii beneficiază de sprijin sub forma 
unor cursuri de instruire şi consultanţă în afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, accesul la finanţare. Pen-
tru detalii suplimenatre accesaţi pagina web: http://www.odimm.md/ro/pare/default.htm
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1.  Profilul migranţilor reîntorşi

Migranţii în scop de muncă reprezintă o pondere semnificativă a populaţiei Republicii 
Moldova. Aceştia includ în sine un grup de persoane, care au acumulat anumite abilităţi şi 
experienţe în ţările de destinaţie şi care pot reveni acasă cu idei, competenţe sau servicii 
noi, cu intenţia de a le realiza în Moldova. Există, totodată, cazuri când migranții trec 
printr-un proces de irosire a competențelor, deținute la începutul antrenării în procesul 
migrațional. 

Integrarea în câmpul muncii la revenire este deosebit de importantă, deși, deseori, destul 
de anevoiasă pentru persoanele care s-au întors acasă. Eșecul de a-și găsi un loc de muncă 
sau dezvolta o afacere proprie și, drept consecință, lipsa perspectivei unui trai decent îi 
determină pe mulți dintre cei reveniţi să plece, din nou, peste hotare.  

1.1 Caracteristici socio-demografice 

Conform studiului AFM7, realizat pe parcursul trimestrului IV al anului 2012, migranţii 
reîntorşi constituie circa 2,6% din totalul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15–64 de ani. 
În general, profilul socio-demografic al migranţilor reîntorşi nu diferă de profilul general 
al migranţilor. 

 Migranții reîntorși – profilul de vârstă

Se observă că sunt mai dispuşi să revină în RM migranţii cu vârstă de 55 de ani şi peste, în 
timp ce persoanele tinere, din grupurile de vârstă 15–24 de ani şi 25–34 de ani (Figura 1) 
manifestă mai puţin aceste tendinţe. Sumar, aceste grupuri sunt reprezentate printre cei 
reîntorşi cu 36% versus 56% faţă de totalul persoanelor plecate în scop de muncă (conform 

7.  Biroul Național de Statistică, Cercetarea privind Migrația Forței de Muncă, 2012, QIV, Raportul „Măsura-
rea migrației forței de muncă în Moldova”, Organizația Internațională a Muncii; proiectul „Gestionarea eficientă 
a migrației de muncă și a calificărilor”.
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datelor Cercetării privind Migrația Forței de Muncă din 2012). Tendințe mai evidente de 
reîntoarcere se observă în rândul tinerilor care revin din spaţiul CSI (15–24 de ani și 25–34 
de ani).

Figura 1: Structura migranților reîntorși, a persoanelor aflate la muncă sau în căutarea unui loc de 
muncă în străinătate și a populației stabile între 15–64 de ani, pe grupuri de vârste, 2012–2013 (%) 
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Sursa: Figura elaborată de autori 

În circa jumătate dintre gospodăriile migranților reîntorși sunt prezenţi copii din grupa 
de vârstă de 0–15 ani, iar în aproape 30% există copii de 0–6 ani sau 7–15 ani. În ceea 
ce privește gospodăriile fără copii, ponderea migranților reîntorși din UE din aceasta 
categorie este cea mai înaltă (Tabelul 1 din Anexă).

 Migranții reîntorși – profilul de gen

Bărbaţii alcătuiesc mai puţin de jumătate din totalul populaţiei ţării. Totodată se observă 
că bărbaţii implicaţi în migraţie înregistrează peste 60% din totalul migranţilor (Figura 
2), ceea ce confirmă caracterul masculin al fenomenului migrației. Mai mult decât atât, 
se observă tendinţe de reîntoarcere în ţară a femeilor (39%), comparativ cu 33% de femei 
înregistrate în rândul persoanelor angajate sau care, la moment, se află în căutarea unui loc 
de muncă în străinătate. Totodată, femeile migrante se întorc mai cu seamă din țările UE 
sau alte țări, în comparație cu bărbații (jumătate din femeile reîntoarse versus o pătrime 
din bărbații reveniţi) (Figura 4).
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Figura 2: Structura migranților reîntorși, a persoanelor ce muncesc sau sunt în căutarea unui loc de 
muncă peste hotare și a populaţiei stabile pe sexe, 2012–2013 (%)
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 Migranții reîntorși – medii de reședință

Migranţii reîntorşi din mediul rural constituie o pondere semnificativă (67%) în totalul 
celor reveniţi. Aceasta corespunde tabloului general al migrației, conform căruia circa 73% 
dintre persoanele, care se aflau peste hotarele ţării în scop de muncă sau în căutarea unui 
loc de muncă, proveneau din mediul rural. De menționat, că populaţia rurală constituie 
mai puţin de 60% din totalul populaţiei stabile din republică (Figura 3).

Figura 3: Structura migranților reîntorși, a persoanelor care muncesc sau sunt în căutarea unui loc 
de muncă peste hotare și a populaţiei stabile pe medii de reşedinţă, 2012–2013 (%) 
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Din perspectiva direcțiilor de emigrare, trebuie de menţionat, la fel, că migranții reîntorși 
din ţările UE provin mai des din zonele urbane, în timp ce cei din țările CSI – din localitățile 
rurale (Figura 4).

Figura 4: Distribuţia migranţilor reîntorşi în funcţie de principala direcţie de migrare (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori 

1.2 Experienţa de migrare

Primele valuri de migrație din Moldova au fost înregistrate încă în anii 70. Acestea erau 
orientate spre actualele ţări ale CSI şi, de regulă, aveau loc în cadrul deplasărilor de 
serviciu, a programelor de schimb de specialiști și studenți sau activităţilor de agrement. 
Emigrarea spre ţările UE a început cu 20 de ani mai târziu, în primii ani de independență 
a Republicii Moldova. Această perioadă este definită de cercetători8 drept primul val de 
emigrare și include perioada anilor 1990–1994. Ulterior, a urmat cel de-al doilea val, care 
a durat din 1995 până în 2000. Al treilea val corespunde perioadei 2001–2006, iar cel de-al 
patrulea val a demarat în anul 2006 (Tabelul 2 din Anexă). 

8.  Migration trends and policies in the Black Sea region: Cases of Moldova, Romania and Ukraine, IDIS 
„Viitorul”, Chisinau 2008; Raportul vizând „Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova”, OIM, Chiși-
nău 2012 http://iom.md/attachments/110_emp_report.pdf – First stage (1990-1994), Second stage (1995–2000), 
Third stage (2001–2006), Fourth stage (from May 2006)
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 Alegerea direcției de emigrare

Studiul curent indică faptul că peste 70 la sută din migranții reîntorși din spaţiul CSI și 
peste 80 la suta din cei care au revenit din UE şi-au părăsit țara de origine în timpul celui 
de-al treilea val de migrație, începând cu anul 2001, fiind determinaţi de situația socio-
economică dificilă din țară (Figura 5).

Figura 5: Distribuţia migranților moldoveni în funcţie de valurile de migraţie şi prima direcţie de 
migrare (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013 

Din totalul persoanelor participante la studiu, peste 60% dintre respondenţi au declarat 
că prima lor ţară de destinaţie a fost Federaţia Rusă. Această categorie a fost urmată de 
Italia cu 12%, Israel, Turcia, Ungaria şi Portugalia. Pentru fiecare dintre statele menţionate 
această pondere a constituit de la 5 la 2 procente. Este important de remarcat că distribuția 
migranților în funcţie de principalele țări de destinație (țara în care migranţii s-au aflat cea 
mai extinsă perioadă de timp) urmează aproximativ aceeași structură (Figura 6). Această 
tendinţă poate fi explicată prin faptul că migranții moldoveni acumulează experiență 
socială și economică în prima lor practică de migrație și, la etapele ulterioare, sunt înclinați 
să urmeze aceeași direcție de emigrare. Pentru comparație, circa 15% dintre respondenţi au 
menţionat drept a doua destinaţie practic aceleaşi ţări (Federaţia Rusă, Ucraina, România, 
Portugalia şi Italia).
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Figura 6: Primele și principalele țări de destinaţie ale migranţilor reîntorşi9 (%)
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 Factorii care determină alegerea țării de destinație

Factorii care i-au determinat pe migranții moldoveni să aleagă o anumită țară ca primă 
destinație au fost diverşi. Ponderi semnificative de răspunsuri au fost înregistrate pentru 
opţiunile: oportunități de muncă și/sau câştig (76,3% dintre răspunsuri), au avut prieteni/
rude în această țară (11,4%), cunoaşterea limbii ţării de destinaţie (6,8%). Aceiași factori 
au fost menționați de către migranți pentru toate direcţiile de migrare (Tabelul 3 din 
Anexă). În același timp, în cazul direcţiei de migrare „alte ţări” adiţional au fost declarate 
în ponderi semnificative răspunsurile: posibilitatea de a obţine o viză (19,9%) şi necesitatea 
de a însoți/urma șotul/șotia sau părintele (6%).

9.  În grupul „alte ţări” sunt incluse toate ţările pentru care ponderea respondenţilor a constituit mai puţin de 
2%.
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Caseta: Cum şi-au ales migranții țara de destinație? 

 Prin intermediul rudelor, prietenilor şi cunoscuților aflați în țara gazdă; 

 „… am decis să plec la Moscova cu ajutorul unor rude. Acolo am lucrat la frizerie, 
aveam un salariu mai bun. Când eram aici [în Moldova] nu-mi ajungea să mă 
întreţin nici pe mine, însă acolo reuşeam să fac economii şi să-i remit și mamei 
bani.” (F, 20 de ani, frizeriță)

 „Am niște vecini şi un cumnat plecat în Rusia. Ei m-au telefonat și mi-au spus că 
mi-au găsit de lucru. De atunci, când mă cheamă – merg încolo la muncă, dar 
așa – [muncesc]aici.” (M, 30 de ani, constructor)

 în funcție de locul de muncă asigurat; 

 „…am lucrat și în Rusia, și în Ucraina. M-am specializat în construcții. Nu am 
făcut studii speciale, dar așa am început să lucrez. Și în România am fost, și 
prin Italia. Eram un grup de specialişti și unde găseam obiectul [pentru lucru în 
construcție] acolo mergeam [în Italia].” (M, 63 de ani, electrician-mecanizator)

 în funcţie de oportunitatea de a munci legal/documentat

 „Am plecat mai întâi în Cehia, legal, cu contract de muncă. În Cehia nu cunoşteam 
pe nimeni și se câștiga mai puțin. Am mers, ulterior, în Italia – acolo am un frate 
şi un cumnat. Aveam viză și puteam să  călătoresc în toată Europa.” (M, 26 de 
ani, șomer)

 Sursele de informare despre oportunitățile de emigrare

Despre posibilitățile de migrare în ţara în care migranţii s-au aflat cea mai îndelungată 
perioadă de timp, aceştia au aflat de la familia/prietenii care se aflau în această ţară (39,7% 
dintre răspunsuri), de la familia/prietenii din Moldova (35,4%), de la migranţii reîntorşi 
(12,2%) sau au vizitat anterior ţara respectivă (8,6%). Distribuția răspunsurilor este comună 
pentru aproape toate direcțiile (Tabelul 4 din Anexă). Merită de menționat că 10,8% dintre 
migranții reîntorși din „alte ţări”, au menționat agențiile/instituțiile/organizațiile din 
Moldova drept surse de informare, în comparație cu 0,7 și 0,9% migranți spre țările CSI și 
UE. Acest fenomen poate fi explicat prin faptul că în Moldova există un număr de agenții 
private de ocupare a forţei de muncă, care colaborează cu angajatori sau agenții similare 
în astfel de state ca Israelul, Turcia etc. 

 Perioada de aflare a migranţilor reîntorşi în țara de destinație

Prezentul studiu denotă caracterul migraţiei sezoniere/temporare a populaţiei în scop de 
muncă spre ţările CSI. Ponderea respondenţilor care au declarat, în cadrul studiului curent 
că, în medie, s-au aflat peste hotare de la trei la şase luni constituie 83,3% (Figura 7). 
Persoanele care au revenit din spaţiul UE sau alte ţări, constituie doar 1/3 din respondenţi. 
Astfel, prin deducţie, perioadele mai scurte de şedere a persoanelor în străinătate sunt 
asociate cu deplasări mai frecvente spre țările de destinație. Prin urmare, circa 60% dintre 
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migranţii reîntorşi din spaţiul CSI au declarat că au fost în principala ţară de destinaţie 
de patru şi mai multe ori. O astfel de regularitate a deplasărilor se atestă la doar peste 1/3 
dintre respondenţii care au revenit acasă din UE. Această tendinţă poate avea atât efecte 
negative, cât și pozitive. Perioadele succinte de ocupare și deplasările frecvente sunt, 
de obicei, însoțite de aranjamente de angajare pe termen scurt, care nu prevăd garanții 
sau includ garanţii minime, costuri mai înalte de călătorie pe de o parte, și posibilitatea 
migranţilor de a participa în viața familiilor lor și de a contribui semnificativ la dezvoltarea 
socio-economică a țării de origine, pe de alta.  

Figura 7: Durata şi frecvenţa migrării în funcţie de principalele direcţii de migrare (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013 

Întrebați despre motivele călătoriilor frecvente, 1/5 dintre respondenţi au indicat angajarea 
temporară în baza unui contract de muncă sau obținerea unui loc de muncă sezonier 
(Tabelul 5 din Anexă). Diferenţe semnificative în funcţie de direcţiile de migrare nu sunt 
înregistrate. Circa 6% dintre migranţii reîntorşi din spaţiul CSI au declarat că au participat 
în cadrul unor programe destinate migraţiei temporare.
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1.3 Educaţie, calificări şi angajare până la și în procesul de 
migraţie

 

 Nivelul de studii deținut de migranţii reîntorşi înaintea emigrării

Majoritatea migranţilor reîntorşi aveau un nivel mediu de studii înainte de migrare, adică 
erau absolvenți ai şcolilor medii generale, liceelor sau școlilor vocaţionale. Circa ¼ dintre 
migranţii reveniţi din UE sunt persoane care, înainte de plecare, aveau studii superioare, 
ponderea acestora fiind dublă în comparaţie cu cei reveniţi din CSI cu acest nivel de studii 
(Figura 8 şi Tabelul 6 din Anexă). 

Figura 8: Distribuţia migranţilor reîntorşi după nivelul de studii înainte de migrare în funcţie de 
direcţia de migrare (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013 

 Cursuri pre-emigrare

Doar 5% dintre migranţii intervievaţi au declarat că înainte de a pleca peste hotare au 
participat, în mod intenţionat, la activităţi de instruire (studii/cursuri de învăţare a 
limbii, orientare culturală, formare profesională/vocaţională), majoritatea respondenţilor 
considerând aceste instruiri ca fiind utile sau foarte utile pentru obținerea unui loc de 
muncă în străinătate (Tabelul 7 din Anexă).. 

 Recunoaşterea oficială peste hotarele ţări a competenţelor şi 
calificărilor profesionale obținute în Moldova 

Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare obţinute în Moldova reprezintă, în continuare, 
o problemă pentru persoanele care pleacă peste hotarele ţării. Aproape jumătate dintre 
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respondenţi nu au putut obține recunoașterea calificărilor sale profesionale din varii motive 
(Figura 9). Acestea pot varia de la procedurile de recunoaștere complexe, care necesită 
mult timp, până la lipsa necesităţii de recunoaștere a diplomei, ca urmare a locurilor de 
muncă necalificate, ocupate de către cetățenii moldoveni peste hotare. Circa 1/3 dintre 
respondenți au menționat că acest principiu nu este aplicabil situației lor. De menționat 
că, în cazul migranţilor reîntorşi din ţările CSI, ponderea celor care au susţinut că le-au 
fost recunoscute peste hotare calificările este semnificativ mai mare (17,6%), decât în 
cazul celor reîntorși din spaţiul UE (7,2%) sau alte țări (9,1%). Această tendinţă poate fi 
explicată prin similitudinea sistemelor de învățământ din Moldova și Federația Rusă, ceea 
ce implică un mecanism mai simplu de recunoaștere a diplomelor.

Figura 9: Recunoaşterea oficială  peste hotare a  calificărilor obţinute în Moldova, în funcţie de principala 
direcţie de migrare (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013 

 Studii/instruiri în perioada migrării

Circa 9% dintre migranţii reîntorşi au urmat careva studii peste hotare, iar peste jumătate 
dintre ei au declarat că au învăţat limba țării de destinație (Figura 10 și Tabelul 8 din 
Anexă). 10,5% dintre migranţii reveniţi din ţările UE au urmat careva studii, iar 58,9% 
au învăţat o limbă străină. În acelaşi timp, circa 60% dintre respondenţi au declarat că au 
acumulat experienţă de muncă, au însuşit o profesie sau au achiziţionat careva abilităţi 
noi. Acestea nu diferă, dacă sunt analizate din perspectiva nivelului de studii. Merită de 
atenționat că ponderea respondenţilor care au declarat că au realizat careva studii şi/sau 
instruiri peste hotare10, este în corelare directă cu nivelul de educaţie a acestora, pe care-l 
deţineau înainte de plecare (Figura 11). Altfel spus, cu cât este mai înalt nivelul de studii 
obţinut în Moldova, cu atât este mare mare probabilitatea că aceștia vor urma careva 
instruiri în străinătate.

10.  Aceste date urmează a fi tratate cu precauţie, deoarece au fost declarate cazuri limitate, ceea ce nu permite 
de a face o analiză aprofundată în acest sens
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Figura 10: Instruiri şi calificări/competenţe obţinute de către migranţii reîntorşi în funcție de direcțiile 
de emigrare (%) 
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Figura 11: Instruirile urmate și calificările obţinute peste hotare de către migranții reîntorși în funcţie 
de nivelul de studii al acestora înainte de plecare (%)
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 Sectoarele de activitate a migranților înaintea și pe durata 
procesului migraţional

Până la migrare, circa ¼ dintre migranţii reîntorşi au fost şomeri sau nu au muncit niciodată, 
peste 15% au activat în Republica Moldova în sectorul agricol, 13% – în construcţii, 
iar aproape 20% – în alte sectoare, precum industria ușoară și alimentară, transport şi 
comunicaţii (Figura 12). Această distribuție este diferită în raport cu activitatea desfăşurată 
în țările de destinație. Peste jumătate dintre respondenți au muncit în construcţii, aproape 
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1/5 – în gospodării casnice, iar câte circa 6% – în comerţ, transport şi comunicaţii, ceea ce 
confirmă rezultatele studiilor realizate anterior în domeniul migraţiei11. 

Diferenţe semnificative sunt observate între bărbaţi şi femei, atât în raport cu domeniile 
de activitate practicate înainte de migrare, cât şi cele desfăşurate în principalele ţări de 
migraţie. Peste 70% dintre bărbaţii respondenţi, au fost şomeri înainte de migrare sau 
au activat în agricultură, construcţii, transport şi comunicaţii, iar în principala țară de 
destinaţie doar sectorul construcțiilor a întrunit peste 70% de bărbați. Activitatea femeilor 
în Moldova a fost mult mai diversă în funcţie de domenii, în timp ce, în principala ţară 
de destinaţie, 75% au activat în gospodării casnice (în calitate de menajere, îngrijitoare), 
construcţii sau comerţ (Tabelul 9 din Anexă).

Figura 12: Sectoarele/domeniile în care au muncit migranţii reîntorşi în Moldova până la migrare și 
în timpul migrației în străinătate
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11.  OIM. Raportul privind „Profilul Migraţional Extins al Republicii Moldova”, Chişinău 2012
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Profilul migranţilor reîntorşi

 Funcția/nivelul ocupațional deținut înaintea și pe durata 
procesului migraţional

Există, de asemenea, diferenţe semnificative privind funcţiile deţinute în ţară până la 
migrare şi cele din principala ţară de destinaţie (Figura 13). Până la plecarea din ţară, 
migranţii reîntorşi în majoritate erau lucrători salariaţi (47,1%) sau şomeri12/economic 
inactivi13 (26%). În perioada aflării peste hotare, o pondere importantă erau salariaţi (43%), 
lucrători necalificaţi (25%) sau muncitori ocazionali (23,9%).

Figura 13: Funcţiile deţinute de către migranţii reîntorşi până la și în timpul procesului migrațional 
(%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013 

12.  Şomerii, conform Biroului Naţional de Statistică sunt persoanele în vârstă de 15 ani şi peste, care nu mun-
cesc, s- au aflat în căutarea unui loc de muncă pe parcursul ultimelor patru săptămâni și sunt gata să înceapă o 
activitate de muncă pe parcursul a două săptămâni, definiția fiind în conformitate cu standardele OIM.

13.  Populația economic inactivă  cuprinde toate persoanele, indiferent de vârstă, care n-au muncit, cel puţin, 
o oră şi nu erau şomeri în perioada de referinţă, aflându-se în una dintre următoarele situaţii: elevi sau studenţi; 
pensionari (de toate categoriile); casnice (care desfăşoară numai activităţi casnice în gospodărie);  persoane între-
ţinute de alte persoane ori de stat sau care se întreţin din alte venituri (chirii, dobânzi, rente etc.).
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2.  Situaţia migranţilor după reîntoarcerea 
  în ţară lor de origine

2.1. Ocuparea migranţilor reîntorşi în Moldova după 
reîntoarcere

Distribuţia migranţilor reîntorşi în funcţie de ocupaţia acestora la revenirea în ţară este 
una variată. Doar puţin peste 40% dintre aceştia au o ocupaţie stabilă (sunt angajaţi, 
antreprenori sau prelucrează terenul agricol propriu sau al familiei), iar peste 1/3 sunt 
şomeri sau muncesc ocazional (Tabelul 10 din Anexă). Ponderile celor care muncesc sunt 
aproximativ egale, în raport cu direcţiile de migrare (Figura 14). Este necesar de menționat 
că, în cazul migranţilor reveniţi din ţările CSI, ponderea celor încadraţi la revenire în 
munci sezoniere este mai mare. 

Figura 14: Ocupaţia migranţilor reîntorşi în Moldova (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ţările CSI Ţările UE Alte ţări

23,1 29,6 34,1

17,1
17,3

18,6
18,9

12,2 5,9

10,6 8,9 4,8

29,9 31,8 36,5

 Angajat, antreprenor
 Fermier, lucrător familial în agricultură
 Muncitor sezonier, ocazional

 Șomer
 Persoană economic inactivă 
 NS/NR

0,5 0,2 0,0

Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013 
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Studiul relevă că profilul ocupaţional după reîntoarcere, depinde de mediile de reşedinţă, 
adică ponderi mai mari ale angajaţilor şi antreprenorilor sunt înregistrate în zonele urbane 
(43,7% în zonele urbane versus 24,6% în cele rurale) şi ponderi relativ mari ale celor 
care muncesc în agricultură (13,6% în mediul rural, în comparare cu 1,7% în mediul 
urban). Totodată, datele denotă că ponderea migranţilor din mediul rural care nu muncesc, 
reprezintă aproape jumătate dintre persoanele chestionate (46% sunt şomeri sau persoane 
economic inactive), faţă de 37% din mediul urban (Figura 15). 

Cu referire la aspectul de gen, circa 70% dintre bărbaţii reveniţi în ţară muncesc pentru 
a obţine venituri, inclusiv peste jumătate dintre ei au o ocupaţie stabilă, iar 20% sunt 
implicaţi în munci sezoniere sau ocazionale. Majoritatea femeilor care au revenit în ţară nu 
muncesc, adică aproape jumătate dintre acestea sunt economic inactive din diverse motive, 
inclusiv circa ¼ s-au declarat ca fiind casnice, 8,7% – pensionare sau invalide (Tabelul 
11 din Anexă). Discuțiile în grup au relevat faptul că o parte dintre femei se reîntorc în 
Republica Moldova din motivul că au rămas însărcinate, pentru a naște și a educa copiii 
acasă. De asemenea, studiul calitativ a constatat că în mai multe situații femeile se reîntorc 
în țară, iar partenerii lor continuă să se afle la muncă peste hotare, asigurând financiar 
familia. 

Figura 15: Ocupaţia migranţilor reîntorşi în funcţie de medii de reşedinţă şi sex (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013 

Capacităţile şi oportunităţile pentru migranţii reîntorşi de a se angaja sau de a dezvolta 
o afacere sunt în corelare directă cu vârsta acestora (Figura 16). Studiul relevă că cei 
mai vulnerabili pe piața muncii sunt tinerii migranți reîntorși, înregistrând cea mai mare 
pondere în rândul şomerilor (24,7%) și persoanelor economic inactive (aproape 30%).
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Figura 16: Ocupaţia migranţilor reîntorşi în funcţie de vârstă (%)

0

10

20

30

40

50

Angajat,
antreprenor

Fermier, lucrător 
familial în agricultură

Muncitor sezonier, 
ocazional

Șomer Persoană 
economic inactivă

30
,1

9,
4

17
,3

17
,1

25
,4

31
,1

9,
9

18
,9 20

,3

19
,8

37
,8

10
,1 11
,3 14

,6

25
,7

23
,2

13
,6

13
,0

8,
3

41
,9

21
,8

4,
6

19
,2

24
,7

29
,7

 15–24 ani   25–34 ani   35–44 ani   45–54 ani   55 >=

Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013 

Nivelul de studii şi abilităţile deţinute înainte de plecare, experienţa acumulată ca rezultat 
al migraţiei par a fi importante pentru migranţii reîntorşi atunci, când se pune problema 
încadrării acestora în câmpul muncii, la revenirea în țară. Se observă că printre respondenţii 
cu un nivel superior de studii, peste 55% sunt angajaţi, antreprenori sau fermieri. Mai 
puţin sunt reprezentaţi muncitorii sezonieri sau ocazionali, care înregistrează puțin peste 
5%. Pe de altă parte, ultima categorie este mai răspândită printre cei cu un nivel inferior de 
educaţie, adică circa 25% (Figura 17).

Figura 17: Ocupaţia migranţilor reîntorşi în funcţie de nivelul de studii (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013
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Cu referire la aplicarea de către migranţii reîntorşi a experienţei acumulate peste hotare 
în ceea ce priveşte achiziţionarea abilităţilor şi experienţei profesionale, ponderi mai 
mari ale celor care au răspuns afirmativ („da” sau „probabil da”) sunt înregistrate printre 
persoanele economic inactive, muncitorii sezonieri sau ocazionali, dar și printre angajaţi 
şi antreprenori (Figura 18 şi Tabelul 12 din Anexă).

Figura 18: Experienţe de muncă, profesii/competenţe obținute peste hotare, în funcţie de statutul 
ocupaţional după reîntoarcere (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013

În continuare, vor fi prezentate în detalii toate categoriile de respondenți ai studiului, în 
funcție de statutul ocupațional al acestora.

 Angajarea și activitatea de antreprenoriat desfăşurată de migranții 
reîntorși, la sosirea în țară  

Aceasta este cea mai mare categorie a migranţilor reîntorşi. Totuşi, este necesar de a fi 
considerată cu precauţie, deoarece include două sub-categorii: migranţii reîntorşi angajaţi 
şi lucrătorii pe cont propriu (antreprenorii). Astfel, ponderea respondenţilor reîntorşi în 
ţară, ocupaţia de bază a cărora este „salariat” sau „lucrător pe cont propriu (antreprenor)” 
constituie 31% dintre respondenţii incluşi în cercetare (Tabelul 10 din Anexă).  

Ocuparea migranților la revenirea în țară. Perioada de timp necesară pentru 
identificarea unui loc de muncă la reîntoarcere
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Situaţia migranţilor după reîntoarcerea în ţara lor de origine

Figura 19: Distribuţia migranţilor reîntorşi, în funcţie de perioada de angajare după reîntoarcere
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013

Imediat după reîntoarcerea în ţară au reușit să se angajeze în câmpul muncii doar aproape 
30% dintre migranţii reîntorşi, circa 2/3 dintre aceștia s-au angajat într-o perioadă de până 
la şase luni (bărbaţii într-o pondere de circa 72%, femeile – de 65%), iar peste 10% din 
totalul respondenţilor s-au angajat doar după un an (Figura 19 şi Tabelul 13 din Anexă). 
Cele mai îndelungate perioade de neangajare variază între trei şi nouă ani, acestea fiind 
menţionate doar în câteva cazuri.

Metodele de căutare a unui loc de muncă

În procesul de căutare a unui loc de muncă, migranţii reîntorşi au apelat cel mai frecvent 
la rude, prieteni şi/sau colegi (45,2%), şi-au contactat direct angajatorii (33,1%) şi au 
apelat la foştii angajatori (23,3%) (Figura 20). De obicei, migranţii reîntorşi încearcă să 
se descurce de sine stătător în ceea ce priveşte reintegrarea în câmpul muncii la revenire, 
fără a se adresa instituţiilor abilitate cu aceste funcţii, de felul, ANOFM și agențiilor sale 
teritoriale sau agențiilor private de ocupare.

Doar șase respondenți au declarat că s-au adresat instituţiilor de stat (Ministerului Muncii, 
Protecției Sociale şi Familiei şi Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă) 
pentru suport în angajare la reîntoarcerea acasă, ceea ce confirmă lipsa de informare cu 
referire la rolul acestor instituţii în asistarea migranților reîntorși. La fel, au fost înregistraţi 
migranţi, care s-au adresat anterior după ajutor și nu au beneficiat de acesta.

Discuțiile în grup au relevat faptul că locurile de muncă disponibile la Agențiile de Ocupare 
a Forței de Muncă sunt prost plătite sau oferă condiții de muncă inacceptabile. Totodată, 
experții intervievați au declarat că ANOFM înregistrează și posturi bine plătite, dar care 
necesită calificări înalte, cum ar fi pentru manageri, contabili, ingineri sau mecanizatori.
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Figura 20: Metode de căutare a unui loc de muncă la reîntoarcerea în ţară (răspunsuri multiple) 
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent

Cine i-a ajutat pe migranții reîntorși să-și găsească un loc de muncă la reîntoarcere  

 singuri, în baza anunțurilor sau prin adresare directă la angajatori; 

 „în pedagogie mai găsești locuri de muncă, în special în orașe, pe la grădinițe, 
însă sunt prost plătite și nimeni nu dorește să muncească acolo.” (F, 29 de ani, 
educatoare)

 prietenii, rudele, cunoscuții; 

 „mi-am găsit foarte ușor de lucru-prietenii mei muncesc. A fost suficient să-i 
contactez și să-i întreb.” (M, 30 ani, constructor)

 s-au reîntors la fostul angajator; 

 „după ce m-am reîntors în țară, am vizitat, mai întâi, același salon de frumusețe, 
în care am activat anterior și m-au acceptat, din nou, la acel serviciu. Șefa mi-a 
zis că ea știa că mă voi reîntoarce și plătea, în continuare impozite, eu figurând 
încă oficial la ei în cadre.” (F, 20 de ani, frizeriță)

 „am revenit la vechiul loc de muncă şi activez în calitate de șefă a secției de 
cadre. Realizez diverse activităţi cu un salariu de două mii de lei.”14 (F, 54 de ani, 
economistă)

 „am încercat să fac și altceva [a deschis un butic], îmi place foarte mult să fiu 
profesoară, însă această activitate nu-mi generează profit. Am revenit la școală, 
totuși, din plăcerea de a lucra cu copiii.” (F, 48 de ani, antreprenoare/cadru 
didactic) 

14.  aproximativ 150 USD.
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Situaţia migranţilor după reîntoarcerea în ţara lor de origine

Conform datelor cercetării cantitative, la reîntoarcere, circa 28% dintre respondenţi au 
fost angajaţi în muncă de acelaşi angajator (Figura 21). În cadrul discuţiilor în grup s-a 
constatat că o parte dintre migranţi au revenit în funcţiile deţinute anterior, deoarece 
înainte de plecare şi-au păstrat locurile de muncă prin diverse metode (şi-au luat concedii 
de maternitate, concedii din cont propriu pe o perioadă etc.).  

„nu am avut nicio problemă să mă reangajez, deoarece oficial eram în concediu de 
îngrijire a coplilului. Am mai stat acasă jumătate de an, până când copilul a împlinit 
vârsta de şase ani și m-am reîntors.” (F, 36 de ani, educatoare)

„aveam un loc bun de muncă și patronul mă ruga să nu plec [peste hotare], dar nu 
vroiam să pierd șansa de a câştiga un ban. Am mers în străinătate pentru o perioadă 
de trei ani, pe durata contractului. Aici a lucrat un verișor în locul meu. Când m-am 
întors, nici nu am reușit să ajung bine că directorul m-a întrebat când vin la muncă.” 
(M, 42 de ani, muncitor calificat pentru producerea și instalarea produselor de 
termopan, Moldova)

Figura 21: Distribuţia migranţilor reîntorşi, angajați, în funcţie de angajator (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013

Utilitatea experienței acumulate pe parcursul procesului migraţional în căutarea 
unui loc de muncă acasă

Experienţele şi calificările obţinute peste hotare par a fi utile migranţilor reîntorşi în 
ţară. Circa 70% dintre aceștia au menţionat că experienţele şi calificările/competenţele 
dobândite peste hotare le-au fost foarte utile. Pe de altă parte, însă, deși utilă, noua 
experiență achiziţionată nu contribuie semnificativ la identificarea unui loc de muncă 
în Moldova, în cazul migranţilor. Circa 70% dintre respondenţi au declarat că aceasta 
i-a ajutat puţin (33,8%) sau foarte puţin (36,4%) în obţinerea unui serviciu în Moldova, 
ceea ce relatează mai curând asupra pierderii calificărilor şi abilităţilor deţinute în timpul 
migraţiei (Figura 22). 
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Figura 22: Utilitatea experienţei şi calificărilor obţinute peste hotare în angajarea la reîntoarcerea 
în ţară (%) 
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013

Sectoarele de angajare la reîntoarcere

După reîntoarcere, migranţii activează preponderent în comerţ (19%), transport şi 
comunicaţii (14%), construcţii (13%) și alte sectoare. Majoritatea angajaţilor o constituie 
muncitorii necalificaţi (33%), specialiştii cu nivel mediu de calificare (19%) și superior 
(13%) sau muncitorii calificaţi la întreprinderi industriale (11%) (Figura 23). 
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Figura 23: Distribuţia migranţilor angajaţi după reîntoarcere pe sectoare şi funcţii deţinute (%) 
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013 

Angajarea formală versus informală a migranților după reîntoarcere

Dezagregarea în funcţie de gen a migranților reîntorși şi angajați în baza unor contracte 
de muncă oficiale sau informale, indică asupra faptului că ponderea bărbaților angajați în 
bază de contract este cu 5% mai înaltă decât cea a femeilor. La fel, angajarea informală, 
în baza acordurilor verbale este mai răspândită în mediul urban, cu circa 5% (Figura 24).

Figura 24: Angajarea formală şi informală a migranţilor reîntorşi în funcţie de sex şi medii de 
reşedinţă (%) 
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013 
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Peste 80% dintre respondenţi au fost angajaţi în Republica Moldova pentru o perioadă 
de peste un an, nefiind înregistrate diferenţe semnificative în funcţie de sex sau medii de 
reşedinţă (Tabelul 14 din Anexă). Aproximativ aceeaşi pondere de respondenţi consideră 
că angajatorul achită contribuțiile necesare de asigurări sociale, femeile și locuitorii din 
mediul rural fiind mai siguri de acest fapt. 

Angajarea migranților după reîntoarcere în sectorul public/privat

Circa 62% dintre migranţii reîntorşi activează în sectorul privat, iar 35,6% – în cel public. 
Ponderea femeilor angajate în sectorul public este mai pronunţată, aceasta fiind explicată 
prin faptul că o serie de sectoare publice sunt preponderent reprezentate de femei, şi anume: 
educaţia, sănătatea, serviciile sociale, în timp ce astfel de sectoare private ca construcţiile 
și industria sunt cele, în care activează într-o pondere mai mare bărbaţii. De asemenea, 
există diferenţe şi pe medii de reşedinţă: sectorul privat este mai reprezentat în mediul 
urban decât în cel rural (Figura 25 şi Tabelul 14 din Anexă).

Figura 25: Angajarea migranţilor reîntorşi pe sectoare, sex şi medii de reşedinţă (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013 

Activități adiționale generatoare de venituri

Desfăşurarea activităţilor adiţionale, generatoare de venituri sunt mai reprezentative în 
cazul bărbaţilor faţă de femei, a respondenţilor din mediul urban faţă de cei din mediul 
rural (Figura 26). 
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Figura 26: Ponderea  migranţilor reîntorşi, implicaţi în activități adiționale generatoare de venituri, 
în funcţie de sex şi medii de reşedinţă  (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013

Această tendinţă a fost confirmată şi în cadrul studiului calitativ. 

„Am citit un anunț în „Makler” [ziar], precum că  se solicită pompieri. M-am dus și m-am 
interesat dacă există locuri vacante și am depus actele necesare. Astfel, începând 
cu 2009 şi până în prezent lucrez în calitate de pompier. Oricum, și până acum mai 
practic activităţi în construcție, mai obţin câştiguri suplimentare. Salariile nu sunt 
chiar așa de mari, mai facem combinații [activităţi suplimentare] și supraviețuim”. (M, 
35 ani, a muncit patru ani în construcții în spaţiul UE)

Dificultăți și bariere de angajare pe piața muncii din Moldova 

Studiul calitativ a confirmat faptul că migranții reîntorși se confruntă cu multe dificultăți 
privind reinserarea acestora pe piața muncii, iar astfel de factori ca salariile mici, vârsta, 
lipsa locurilor de muncă în zonele rurale, nepotismul etc. constituind principalele bariere 
de angajare. 

Caseta: Bariere de angajare în câmpul muncii   

 salarii mici;

 „este lucru cunoscut – în Moldova  salariile medii  constituie circa 3000–5000 
de lei15 ... Acolo [în UE] primeam 1000 de Euro, iar 400 de Euro reuşeam să 
economisesc. Aici cu 5000 de lei nu te descurci, iar dacă nu ai casa ta şi plătești 
chirie - este imposibil.” (M, 26 de ani, mediul rural)

 „am încercat să  muncesc pe specialitate (croitoreasă), însă eram foarte prost 
plătită:  între 1000 şi 1500 de lei.”16 (F, 40 ani, din suburbie)

15.  3000 de lei constituie circa 220 de USD, iar 5000 de lei echivalează cu 370 dolari SUA.

16.  1000 de lei constituie circa 74 USD, iar 1500 de lei echivalează cu 110 USD.
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Caseta: Bariere de angajare în câmpul muncii (continuare)

 lipsa/insuficienţa locurilor de muncă în localitate, caracteristică, în special, 
pentru mediul rural; 

 „Nu ai mare alegere, în afară de grădiniță și școală în sat nu funcţionează nimic. 
În centrul raional nu ai șanse să ajungi, deoarece nu este asigurat transportul. 
Mă descurc, doar pentru că soțul continuă să lucreze peste hotare.Toamna 
merg la culesul piersicilor [muncă de zilier la un antreprenor agricol], apoi culeg 
măcieș. Nu ai unde munci în condiţii decente, iar pământul nu aduce mare venit, 
doar nişte surse ce-ţi permit să- ți hrănești familia.” (F, 44 de ani, mediul rural)

 lipsa experienței de muncă; 

 „Am încercat să-mi găsesc un loc de muncă pe specialitate [manager/
administrator] și nu prea [mi-a reuşit], deoarece se solicită experiență de 
minimum 2–3 ani.” (M, 29 de ani, mediul urban)

 „cumătrismul„ sau „nepotismul”

 „Locurile de muncă bine plătite sunt rezervate deja. Ca să câştigi ceva bani, 
trebuie să apelezi la cunoscuți sau rude pentru a te angaja. Iată îţi propun 10 000 
de lei17, dar acolo muncesc doar cumnatul, vărul, cumătrul.” (M, 30 de ani, mediul 
rural)

 criteriul de vârstă: 

 „Dacă contactezi un angajator, vei fi întrebat imediat despre vârstă. Nu te 
întreabă niciodată ce cunoştinţe sau abilităţi posezi, pur și simplu nu doresc să 
mai discute cu tine” (F, 50 de ani)

 procedurile de recalificare pentru specialiștii cu calificări înalte, ce necesită timp 
și resurse 

 „Eu am studii superioare în medicină și ceva experiență de muncă. Am activat 
în străinătate, mai întâi în România în cadrul unei instituții medicale, iar mai 
târziu - la o fabrică din Irlanda. Când m-am întors în RM, mi-a fost dificil să 
mă reangajez în domeniul medical, deşi erau posturi vacante. Sistemul de 
recalificare profesională este destul de complicat, necesitând timp și bani. De 
aceea, cu ajutorul unor prieteni, mi-am găsit un loc de muncă în administrația 
publică și, în prezent, mă pregătesc să susțin Masteratul în acest domeniu.”  ( M, 
40 de ani, funcționar public)

Unii migranți reîntorși recunosc că nici nu au încercat să-şi caute un loc de muncă, pentru 
că nu vor să muncească cu o asemenea remunerare joasă. Unii dintre ei s-au angajat 
temporar, însă salariile pe care le primesc nu le ajung nici pentru necesităţile minime. Ei 
sunt în așteptarea actelor sau a ofertelor de muncă, care le-ar permite să plece din nou, 
peste hotare. În mare parte, aceștia își asigură consumul zilnic din economiile acumulate 
în străinătate sau din remitenţele primite de la rudele aflate peste hotare.

17.  10,000 de lei constituie 740 USD.
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Antreprenoriat

Un număr mic (51 persoane sau circa 16%18) dintre respondenţii care au declarat că deţin 
statutul de angajat salariat sau lucrător pe cont propriu (antreprenor) au susţinut că sunt 
angajatori, lucrători pe cont propriu sau planifică să iniţieze o afacere: circa 2/3 au deja o 
afacere, iar aproape 1/3 intenţionează să demareze o afacere. 

Suportul din partea statului pentru lansarea afacerilor pare a fi limitat (doar o singură 
persoană a relatat că a beneficiat de careva asistenţă din partea instituţiilor de stat). 
Majoritatea respondenţilor contează pe propriile economii sau credite şi susţinerea din 
partea rudelor sau a prietenilor.

Afacerile par a fi de proporţii mici, în majoritatea acestora fiind implicat doar respondentul 
(19 răspunsuri) sau membrii familiei acestuia (13 răspunsuri). Numărul limitat de cazuri 
nu ne permite să evaluăm sau să măsurăm dinamica evoluţiei curente a mediului de afaceri 
din Moldova, în baza datelor cercetării (Figura 27). 

Figura 27: Tendinţe privind lansarea afacerilor proprii de către migranţii reîntorşi (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori în baza datelor studiului curent, 2013

În opinia experților, este îmbucurător faptul că, deși mediul de afaceri din Republica 
Moldova este considerat neloial, totuşi sunt înregistrate tot mai multe practici pozitive de 
investire a mijloacelor financiare obţinute peste hotare. 

Există practici când unul sau câțiva membri ai familiei revin în țară pentru a dezvolta o 
afacere, ceilalţi continuând să muncească în țara-gazdă, iar banii câștigați de către aceştia 
constituie sursa pentru investiții în afacerea din Republica Moldova. 

Se mai practică asocierea migranților cu oameni de afaceri din țările gazdă cu scopul 
extinderii afacerii în Moldova sau lansarea unei noi afaceri acasă.  

18.  În totalul eşantionului cercetării, aceștia constituie doar circa 5%. 
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Caseta. Opiniile migranților care au investit în Republica Moldova   

„M-am asociat cu italienii, am investit niște bani în magazine ce comercializau 
computere, ca să văd cum merge afacerea și m-am convins că aduce profit… Astfel, 
am decis să revin în Moldova…, mie Italia îmi place, dar nu mă simt acasă… În Italia 
am de toate - casă, mașină. Copiii învață în Italia, iar acum se află aici în vacanță. 
Copiii s-au integrat acolo, nu pot să le stric viața, astfel îi voi lăsa să studieze acolo 
în continuare. Eu, la rândul meu, pun afacerea pe picioare şi plec să-i vizitez și dacă 
aici merge totul bine, revenim cu toții acasă.” (M, antreprenor servicii)

Respondenţii care au avut afaceri, dar le-au închis (6 cazuri) au invocat varii motive, care 
au cauzat stoparea activităţii: cunoștințe insuficiente pentru a administra o afacere; lipsă 
de profit, doar pierderi; concurența neloială; rapoarte birocratice/ împovărătoare; prea 
multe impozite/inspecții/verificări de audit. 

Necesitatea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova pentru 
propulsarea economiei ţării reprezintă un deziderat arhicunoscut. Valorificarea economiilor 
migranţilor prin orientarea acestora către investiții a determinat Guvernul să inițieze un 
program de atragere a remitențelor în inițierea și dezvoltarea afacerilor în Republica 
Moldova întitulat „PARE 1+1”19, care a fost pilotat în perioada 2010–2012 și continuă să 
fie implementat cu succes20. 

Şi alte instituții internaționale21 oferă/au oferit programe de suport migranților, care 
intenţionează/ intenţionau să inițieze sau să dezvolte afaceri în Republica Moldova. 

Caseta: Experiențe negative de inițiere a afacerilor în baza remitențelor  

„Eu am încercat să gestionez un service auto, dar  mi-au pus foarte multe piedici. Am 
investit, cel puțin, 5000 de Euro pentru achiziţionarea utilajului minim cu care putea 
fi lansată activitatea. Am  activat  circa un an și jumătate -  iar impedimentele luau 
proporţii. Nașul primarului, care era procuror, avea şi el un service auto. Astfel, au 
inceput să vină tot mai frecvent inspecții, plata pentru arendă era semnificativă, în 
plus suportam şi alte cheltuieli. Nu este o problemă, în ziua de azi, la noi să lichidezi 
un concurent. Poți  avea o afacere destul de  profitabilă, oricum vin şi te ruinează.” 
(M, 35 de ani, munceşte în UE)

19.  http://odimm.md/ro/component/content/article/70-programul-pare.html

20.  Programul-pilot „PARE 1+1” prevede ca fiecare leu investit din remitenţe, de către aplicanți să fie suplinit 
cu un leu din partea statului. Plafonul maxim al finanţării oferite de către stat constituie 200 000 de lei. Fondurile 
alocate în cadrul programului sunt oferite drept grant nerambursabil. 

21.  Hilfswerk Austria, „Remitențele dezvoltă comunitățile”, proiect finanțat de UE, http://migranti.md/ 
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Caseta: Experiențe negative de inițiere a afacerilor în baza remitențelor (continued)

„Peste hotare am lucrat în fierărie şi aici, la fel, îmi continui activitatea în acest 
domeniu. M-am gândit să deschid o afacere, dar când am aflat de câte certificate 
este nevoie... mult timp pierdut în zădar. Nu am mai scos-o în capăt. Nu prea am 
insistat la iniţierea unei afaceri proprii, deoarece ştiu că este multă bătaie de cap şi 
oricum nu-ţi reușește la câte condiţii se impun.” (M, 40 de ani, Israel)

„la noi oamenii nu se ţin de cuvânt, riști mult cu afacerile pentru că oamenii zic una 
și fac alta. Peste hotare nu există așa ceva. La noi majoritatea persoanelor tind 
să profite de tine. Cineva nu-și onorează contractele și, respectiv, nici tu nu poți 
respecta anumite angajamente…” (F,  lucrătoare în comerț)

Experții intervievați au relatat o serie de condiţii, realizarea cărora ar putea contribui la 
sporirea numărului migranților, dar şi al altor investitori, care ar dori să deruleze afaceri în 
Republica Moldova, printre care: 

•  respectarea legislației (stabilirea unor reguli clare);

• stabilitatea politică; 

• combaterea corupției, funcţionarea justiţiei; 

• consolidarea capacităților tuturor actorilor implicaţi astfel, încât să se ofere suport 
maxim pentru reușita antreprenorilor, începând cu evaluarea riscurilor la etapa de 
iniţiere a afacerii până la suport privind identificarea piețelor de desfacere, cât şi 
furnizarea altor tipuri de consultanţă, necesare în procesul de desfăşurare a activităţii. 

În opinia unor experți, migranții evită sau amână să investească în afaceri în Republica 
Moldova din mai multe motive, inclusiv din: 

• lipsă/insuficienţă de informaţii; 

• reticenţa că afacerea ar putea eşua (din cauza corupției, concurenței neloiale); 

• insuficienţa resurselor financiare; 

• abilități reduse privind modul de gestionare a economiilor – „bani la ciorap”, 
„investirea în imobil, mașini” etc.

• cultura antreprenorială și sentimentul proprietății private slab dezvoltate – 
„moldovenii sunt obișnuiți să muncească și să fie plătiți și nu prea se angajează în 
activități de auto-susținere, de felul iniţierii unei afaceri… ei preferă să muncească 
și să primească salarii.”

• contracte de muncă sau alte oportunități de câștig peste hotare, care le oferă stabilitate 
și venituri sigure; 

• nivel scăzut de încredere în instituțiile financiare și cele de stat; 

•  opţiunea de a investi în țara gazdă – „se identifică mai mult cu țara gazdă”, „se simt 
mai în siguranță acolo”.
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Este evident că sunt necesare politici clare de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, 
iar în acest sens, spre exemplu, trebuie să fie promovate facilități fiscale în domeniile 
prioritare pentru stat, cum ar fi: producere, agricultură. 

Fermierii 

Fermierii, lucrătorii familiali neremunerați (care prelucrează terenul agricol, ce aparţine 
altui membru al familiei) constituie, în cercetare, circa 9,6%. Mărimea terenurilor agricole 
pe care aceștia le prelucrează variază de la jumătate de hectar până la 100 de hectare, atât 
teren propriu, cât şi loturi de teren arendate (Figura 28). 

Figura 28: Disponibilitatea terenurilor agricole ale migranţilor reîntorşi, ha 
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013

La prelucrarea terenurilor participă membri ai familiei, muncitori angajaţi permanent, cât 
şi lucrători sezonieri/ocazionali/zilieri. Numărul celor care prelucrează pământul variază 
de la 1 la 17 persoane. Ponderea medie a femeilor antrenate permanent în prelucrarea 
terenurilor agricole constituie peste 40% din totalul respondenților angajaţi în agricultură, 
intervievaţi în cadrul acestui studiu.

Angajarea ocazională/sezonieră

Circa 16% dintre migranţii reîntorşi au declarat că sunt muncitori sezonieri/ocazionali/
zilieri. În medie, în prima jumătate a anului 2013 perioada lunară de ocupare a constituit 
circa 16 zile, iar numărul de zile a variat între 3 şi 30. Anual, angajaţii grupului respectiv 
au activat în diverse sectoare de la 2 la 210 zile (Figura 29). 
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Figura 29: Angajarea ocazională a migranţilor reîntorşi, zile  
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013

Cei mai mulţi dintre respondenţii grupului respectiv au menţionat că au muncit în 
construcții; agricultură, economia vânatului, silvicultură şi pescuit; urmate de servicii în 
gospodării auxiliare; transporturi şi comunicații şi servicii hoteliere, de restaurant şi de 
comerţ. 

Şomerii 

O pondere de 17.3% dintre migranţii reîntorşi s-au autodeclarat şomeri (Tabelul 10 din 
Anexă), iar 37.0% dintre aceştia au fost calificaţi drept şomeri, conform criteriilor OIM 
(Figura 3022). 

22.  În conformitate cu definiția OIM, șomerii sunt persoanele în vârstă de 15 ani și peste care, în timpul perioa-
dei de referință satisfac simultan următoarele condiții: 1/ nu dispun de un loc de muncă și nu întreprind nici o acti-
vitate generatoare de venituri; 2/ sunt în căutarea unui loc de muncă folosind, în ultimele patru săptamâni, diverse 
metode (înregistrarea la agențiile de ocupare a forţei de muncă, publice sau private, măsuri de auto-angajare, 
publicarea anunțurilor și răspunderea la anunțurile de angajare, apelarea la prieteni, rude, colegi, sindicate etc. 
3/ sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă apare oportunitatea. Această categorie, include, 
în mod firesc, persoanele care nu dispun de un loc de muncă, dar sunt disponibile pentru a munci, așteaptă să fie 
invitate la locul de muncă anterior sau cei care și-au găsit un loc de muncă și se așteaptă să înceapă activitatea de 
muncă mai târziu decât perioada de referință; persoanele, care de obicei fac parte din populația economic inactivă 
(elevii, stuidenții, pensionarii), dar care au declarat că se află în căutarea unui loc de muncă și sunt disponibili 
pentru angajare. 
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Figura 30: Disponibilitatea de angajare în muncă a respondenţilor care s-au declarat şomeri (%)
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Cele mai utilizate metode de căutare a unui loc de muncă menţionate au fost: contactarea 
prietenilor, rudelor, colegilor; contactarea directă a patronilor sau a responsabililor de 
angajare, urmate de plasarea de anunţuri sau aplicaţii în baza anunţurilor publicate. 
Migranţii reîntorşi au apelat, mai puţin, la serviciile agenţiilor de ocupare a forţei de muncă, 
atât a celor de stat, cât şi celor private (Tabelul 15 din Anexă). În general, oficializarea 
statutului de şomer nu pare a fi populară printre migranţii reîntorşi, majoritatea acestora 
nefiind înregistraţi la Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM). Migranţii 
înregistraţi la ANOFM au susţinut că au apelat la această instituţie pentru a-şi găsi un loc de 
muncă, dar şi pentru a beneficia de indemnizaţia de şomer sau ajutorul social.

Cel mai des invocat motiv de neangajare, în cazul persoanelor care au căutat, dar nu au găsit 
un loc de muncă, este remunerarea proastă, urmată de lipsa locurilor de muncă în localitate, 
în general, şi posibilitatea de a găsi un serviciu după specialitate (Tabelul 16 din Anexă). 

Printre persoanele intervievate se observă o anumită descurajare în identificarea unui loc 
decent de muncă în ţară. Majoritatea respondenţilor şomeri au declarat că ar fi dispuşi să 
muncească şi că ar fi disponibili pentru angajare. În acelaşi timp, mai mult de jumătate 
dintre ei nu au căutat un loc de muncă în ultimele patru săptămâni (Figura 30), dintre care 
peste jumătate au invocat drept motive faptul că „au căutat anterior, dar nu au găsit” 
sau „nu știu cum şi unde să caute un loc de muncă” (Tabelul 17 din Anexă). Alte motive 
enunţate ţineau de faptul că persoanele intervievate şi-au găsit, deja, un loc de muncă peste 
hotare şi urmează sa-şi înceapă activitatea profesională, ceea ce relatează asupra intenţiei 
acestora de a remigra. 

În general, pe parcursul ultimului an, peste jumătate dintre şomerii declaraţi şi-au căutat 
un loc de muncă, utilizând diverse metode. Mai mult de jumătate dintre aceștia din urmă 
ar fi acceptat orice loc de muncă şi orice program de lucru (Tabelul 18 din Anexă), iar 
sectoarele preferate rămân a fi construcţiile, industria, comerţul, urmate de transport, 
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comunicaţii şi agricultură (Tabelul 19 din Anexă). Ocupaţiile solicitate preponderent sunt 
muncitori necalificaţi sau calificaţi şi specialişti cu nivel mediu de calificare (Tabelul 20 
din Anexă). Mărimea salariului minim lunar acceptat este foarte diferită şi variază între 
2000 şi 17000 de lei23.

Persoanele economic inactive 

Circa ¼ dintre migranţii reîntorşi s-au autodeclarat ca fiind persoane economic inactive 
(vedeţi definiţia în nota de subsol nr. 13), printre aceştia cea mai mare pondere o constituie 
persoanele casnice, urmate de pensionari/invalizi (Tabelul 10 din Anexă). A patra parte 
dintre persoanele economic inactive au muncit în medie, cel puţin, două zile pe lună în 
prima jumătate a anului 201324, domeniile principale menţionate fiind aceleaşi: construcţii, 
agricultură şi comerţ. Persoanele clasificate drept economic inactive au declarat că nu 
muncesc, deoarece au grijă de gospodărie, de copii, din cauza vârstei înaintate, sau pentru 
că soţul/soţia asigură material familia (Tabelul 21 din Anexă), dar și lipsa posibilităţilor 
de angajare. Această constatare conduce la concluzia că, o pondere semnificativă dintre 
persoanele inactive de facto sunt şomerii, care nu pot să se angajeze în câmpul muncii25 
(Figura 31).

Figura 31: Motivele principale de neangajare declarate de persoanele economic inactive (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013

De menţionat că a patra parte dintre respondenţii grupului respectiv au declarat că probabil 
sau foarte probabil se vor angaja sau vor căuta un loc de muncă în următoarele 12 luni 
(Tabelul 22 din Anexă), iar salariul pe care l-ar accepta variază de la 500 la 18.000 de lei, 
lunar.

23.  Între circa 150 şi 1,260 USD.

24.  De remarcat că respondenții înșiși s-au identificat ca fiind economic inactivi.

25.  Această afirmație trebuie să fie luată în considerație în contextul în care statutul de angajare auto-declarat 
nu corespunde definiției oficiale a diferitor categorii, cum este cazul șomerilor și persoanelor economic inactive. 
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2.2 Beneficiile şi costurile migraţiei  
Comparabilitatea între situaţia respondenţilor înainte de plecare şi după întoarcere poate 
reflecta schimbări în caracteristicile de bază ale situaţiei persoanei și familiei acesteia. 
Studiile privind nivelul de trai al populaţiei ţării26 reflectă că veniturile din remitenţe sunt 
considerabile, au un impact măsurabil şi contribuie la creşterea consumului populaţiei şi, 
respectiv, la eradicarea sărăciei27. 

Figura 32: Utilizarea banilor câştigaţi peste hotare de către migranţii reîntorşi28 (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013

Veniturile obţinute peste hotare au fost folosite de către majoritatea respondenţilor (79%) 
pentru consum, iar ponderea monetară utilizată în acest scop a constituit, în medie 79,4%, 
printre cei care au indicat acest tip de cheltuieli (Figura 32). Doar 2,6% dintre respondenţi 
au indicat că şi-au investit banii în afaceri sau lansarea acestora (Tabelul 23 din Anexă).

De asemenea, datele studiului curent relevă că migraţia a avut cel mai mare impact pozitiv 
anume asupra bunăstării şi situaţiei financiare a familiei migrantului reîntors. 78% și-au 
descris situația financiară ca fiind mai bună sau mult mai bună după întoarcere29. Este 
important faptul că ¼ dintre respondenţi consideră că situaţia lor s-a îmbunătăţit şi în 
ceea ce priveşte studiile/calificările, experienţa de lucru (61,2%), dar şi respectul de sine 
(38,7%) (Figura 33). 

26.  Accesaţi linkul: http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2206

27.  „Veniturile obţinute din remitenţe pe persoană au înregistrat o creştere de circa 13% pe parcursul anilor 
2010–-2011 şi au reprezentat o sursă importantă de eradicare a sărăciei. Acestea alcătuiesc circa 17 la sută din 
veniturile disponibile medii lunare per persoană. Gospodăriile casnice din mediul rural depind într-o măsură mai 
mare de remitenţe, ponderea acestora în structura veniturilor constituind 20%. În zonele urbane, ponderea veni-
turilor de peste hotare constituie 12%”. Ministerul Economiei, „Raportul privind sărăcia în Republica Moldova”, 
2010-2011, http://www.mec.gov.md/docs_news/raport-privind-saracia-in-republica-moldova-2010-2011.pdf 

28. în cazul celor care au declarat tipul respectiv de cheltuieli.

29.  Răspuns la întrebarea „cum apreciaţi următoarele situaţii înainte de plecarea Dvs. peste hotare şi înainte de 
reîntoarcerea Dvs în Republica Moldova?”
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Figura 33: Caracteristici comparative ale situaţiei migranţilor reîntorşi (%)
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Încrederea în sine a fost menţionată de către participanții la discuțiile în grup, în diferite 
contexte. Plecarea peste hotare în scop de muncă și experiențele din țara gazdă au schimbat 
viziunea și atitudinea migranţilor față de alte persoane, dar și faţă de propria persoană – ei 
au devenit mai încrezuți în sine. 

Caseta. Schimbări la nivel de atitudini și apreciere de sine

„Totul depinde de persoană … eu am reușit din nimic să obţin multe în Italia, să 
implementez tot ce mi-am propus. Această realizare îmi dă încrederea că pot reuși 
și în Moldova...” (M, om de afaceri)

„În străinătate am învățat multe lucruri – cultura de a te exprima, arta de a te 
comporta… respectul faţă de om, indiferent de munca pe care o execută.” (M, 54 de 
ani, construcții)

„Eu am învăţat să-mi iubesc ţara, să stimez şi să apreciez oamenii după felul în care 
se manifestă, cum muncesc şi ce anume întreprind. Vreau să fiu respectat și eu la 
fel.” (M, 25 de ani, mai multe ocupații)

Ponderi similare de femei și bărbați au considerat că migrația a avut un efect pozitiv din 
mai multe considerente, inclusiv asupra bunăstării familiei (79,3% bărbaţi versus 75,8% 
femei) şi experienţei de lucru (64,0% bărbaţi versus 56,5% femei) (Tabelul 24 din Anexă). 
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Migranţii reîntorşi conştientizează beneficiile şi realizările rezultate din activităţile lor de 
muncă, efectuate peste hotare. În jur de 90% dintre respondenţi au declarat că au oferit 
resurse financiare familiei pentru consum la momentul respectiv, dar şi pe termen lung, 
46,6% au acumulat/investit în lucruri scumpe (casă, apartament), circa 44% – în studii 
(Figura 34 şi Tabelul 25 din Anexă). 

Figura 34: Beneficii şi realizări rezultate din activităţile de muncă peste hotare ale migranţilor 
reîntorşi (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013

Pe lângă beneficiile migraţiei, studiile corespunzătoare relevă impactul social negativ 
al migraţiei30. Şi studiul dat atestă astfel de fenomene ca destrămarea familiilor, copii 
rămaşi fără îngrijire părintească şi persoane în etate fără suport. Peste 1/3 dintre migranţii 
reîntorşi au declarat că a avut de suferit atât familia cât şi respondenţii înşişi, în egală 
măsură. Înrăutăţirea stării de sănătate a fost relatată de, circa, o treime dintre migranţii 
reîntorşi. Adiţional, respondenţii au declarat că mai puţin le-au fost afectate calificările 
şi abilităţile de muncă. Circa 57% dintre persoanele intervievate au declarat că nu şi-au 
pierdut calificările și abilitățile deţinute anterior. Totodată, o pondere nesemnificativă a 
respondenţilor au susţinut că au fost disponibilizaţi sau şi-au abandonat studiile pentru 
a pleca peste hotare în scop de muncă (Figura 35). Diferenţe semnificative în funcţie de 
sexul respondenţilor nu au fost înregistrate (Tabelul 26 din Anexă).

30.  UNICEF/CBS AXA, Chişinău, (2007): „Impactul migrației și remitențelor asupra comunităților, familiilor 
și copiilor din Republica Moldova” http://www.unicef.org/socialpolicy/files/The_Impact_of_Migration_and_
Remittances_on_Communities_Families_and_Children_in_Moldova.pdf. UNICEF Moldova/Help Age Interna-
tional Moldova (2010): „Impactul migraţiei asupra realizării drepturilor copiilor si persoanelor in etate”.
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Figura 35: Pierderi rezultate din munca realizată peste hotare de către migranţii reîntorşi (%)
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Migranții reîntorși, participanți la discuțiile în grup, au remarcat faptul că pe lângă aspecte 
privind încadrarea în câmpul muncii, ei se confruntă și cu un şir de probleme de ordin 
psiho-social și economic, în ceea ce priveşte reintegrarea în societate. Această situație este 
caracteristică, în special, pentru cei care s-au aflat peste hotare o perioadă mai îndelungată 
de timp. Migranții reîntorşi sunt descurajați și de costurile înalte ale vieții raportate la 
venituri. De asemenea, migranții şi-au manifestat insatisfacția vis-a-vis de calitatea proastă 
a infrastructurii, utilităților și servicilor prestate în Moldova. 

Caseta. Nemulțumiri ale migranților reîntorși față de nivelul de prestare a serviciilor    

„Totul este diferit…. În agricultură nu se aplică tehnologii moderne: prelucrăm 
pământul, semănăm culturile și așteptăm să crească.” (M, 54 de ani, muncitor în 
construcții)

„Legile nu funcționează. Dacă se încalcă regulile, făptașul trebuie să răspundă. Și la 
noi se poate face ordine, însă în ultimii cinci ani nu s-a schimbat nimic, doar prețurile 
au crescut.” (M, 22 de ani, muncitor calificat)

„În instanţele de judecată dacă nu plătești, nu se uită nimeni la tine. La fel şi în poliție, 
medicină… omul nu reprezintă valoare în Moldova, doar banul.” (M, 64 de ani) 

Migranţii reîntorşi sunt optimişti în ceea ce privește contribuţia lor la dezvoltarea Republicii 
Moldova. Peste 2/3 dintre respondenți împărtășesc această părere, mai optimiste în acest 
sens fiind femeile comparativ cu bărbaţii (Figura 36).

ILO-Return-Migrants-RO.indd   63ILO-Return-Migrants-RO.indd   63 5/30/2014   11:38:22 AM5/30/2014   11:38:22 AM



Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova

64

Figura 36: Opinii ale migranţilor reîntorşi privind contribuţia acestora la dezvoltarea Republicii 
Moldova  (%)
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013 

Atât bărbaţii, cât și femeile sunt convinşi că emigrarea are un impact negativ asupra 
Republicii Moldova (Figura 37), printre principalele consecinţe negative menționate fiind: 
migrația populaţiei tinere, copii rămaşi fără îngrijire părintească, familii distruse, exodul 
de creieri (Tabelul 27 din Anexă).

Figura 37: Opinii ale migranţilor reîntorşi privind efectele negative ale migraţiei asupra Republicii 
Moldova  (%)
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Credeți că emigrația are un impact (efect) negativ asupra Moldovei?

 Masculin   Feminin

Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013
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Situaţia migranţilor după reîntoarcerea în ţara lor de origine

În linii mari, opiniile experţilor privind efectele pozitive şi negative ale migraţiei nu diferă 
semnificativ de cele relatate de către migranţii reîntorşi, chestionaţi în cadrul cercetării 
date. 

Cele mai importante aspecte pozitive rezultate în urma migraţiei, enumerate de experți se 
referă la: 

• îmbunătățirea situației financiare a gospodăriilor migranților; 

• creșterea puterii de cumpărare a populației; 

• reducerea ratei șomajului; 

• schimbarea condițiilor de trai și a stilului de viață.

Efectele negative ale migrației, menționate de către experți, sunt următoarele: 

• copii rămași fără îngrijire părintească și persoane în etate fără suport; 

• destrămarea familiilor; 

• depopularea unor localități, în special rurale – „sunt sate unde au rămas doar bătrânii 
și copiii”.

• lipsa specialiștilor și brațelor de muncă, în anumite sectoare (construcții, confecții 
etc.)

În opinia experților, condițiile socio-economice şi instabilitatea politică din Republica 
Moldova, nu creează premise pentru atragerea migranților, fiind urmate de atitudinea 
neprietenoasă față de consumatorii de servicii, precum și birocrația şi corupția, care 
constituie bariere de reintegrare. 

Caseta. Opinii ale experților privind problemele cu care se confruntă migranții reîntorși    

 calitatea proastă a serviciilor și atitudinea neprietenoasă față de  populaţie;  

 „problema constă în calitatea proastă a serviciilor publice prestate populaţiei, 
atunci când în raport cu aceasta nu se manifestă atitudine de respect, când nu 
se acordă acel suport necesar. Respectarea drepturilor omului este o condiţie 
obligatorie, iar din cauza lipsei de cultură a unora, care prestează servicii 
publice… cetățenii noștri pleacă la alte condiții.” (expert)

 lipsa de informații, cunoștințe, contact cu instituțiile de resort etc.

 „după ce ai lipsit zece ani, este dificil să te integrezi – lucrurile  evoluează, 
procedurile se schimbă” (expert)

 „sunt dezorientați, nu știu ce să facă și încotro să se îndrepte. Le este dificil, 
începând cu adaptarea în familie şi până la orice adresare la o instituție.” (expert)

Unii experți au accentuat și aspectele legate de educație și comportament, stereotipuri și 
atitudini în familie, în special în raport cu femeile, care în familie au fost supuse violenței, 
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au muncit foarte mult, au locuit în condiții precare, iar plecarea peste hotare le-a schimbat 
viața. În procesul migrației, oamenii au cunoscut un stil diferit de viaţă și o altă cultură. 
Ei au adoptat valorile și comportamentele diverselor țări de destinație și medii sociale. 
Prin urmare, concepţiile de viață și percepțiile asupra multor aspecte s-au schimbat. Puțini 
dintre ei ar accepta să revină la viața lor anterioară. 

„cunosc cazuri concrete, chiar din rândul rudelor mele - femeile au plecat peste 
hotare din disperare. Nu aveau ce mânca şi cu ce-şi întreține copiii, soții lor erau 
alcoolici.” (expert, funcționar public)

Pe lângă factorii care i-au determinat să revină în țară, menționați de respondenți, experții 
au remarcat și unele aspecte privind constrângerile socio-economice sau politice din 
țările gazdă. Pe de o parte, sunt migranţii din ţările-membre ale UE, care afectați de criza 
economică mondială, și-ar putea pierde locul de muncă, iar pe de altă parte sunt cei din 
Federația Rusă, care ar putea fi expulzați sau constrânși să se reîntoarcă în patrie din cauza 
unor măsuri anunțate de autoritățile din țara gazdă, în raport cu migranții31 din Republica 
Moldova. Recent, Duma de Stat a Federaţiei Ruse a iniţiat un proiect de lege, potrivit căruia 
aproximativ 200 de mii de moldoveni urmează să fie expulzaţi din Federaţia Rusă, fiind 
invocat motivul încălcării regimului de ședere. În acest context, unor cetățeni ai Republicii 
Moldova le-a fost, deja, interzis accesul în Federația Rusă32. Unii experți consideră că 
această procedură reprezintă o acțiune tactică întreprinsă de Federaţia Rusă pentru a 
riposta Republicii Moldova pentru intenția declarată a acesteia de a adera la UE. Alții, 
dimpotrivă, sunt de părerea că Federația Rusă, ca orice țară gazdă, dispune de anumite 
reguli pe care cetățenii noștri, care merg să muncească acolo, trebuie să le respecte iar, în 
caz contrar – să suporte consecințele. 

În opinia experților intervievați, piața muncii din Republica Moldova nu este pregătită să 
absoarbă toţi migranții reîntorși, iar statul trebuie să intervină prin acțiuni ferme pentru 
a gestiona o posibilă reîntoarcere acasă a unei cote semnificative de migranți. În acest 
context, experții intervievați au recomandat diverse intervenții: de la inițierea unor proiecte 
ample de dezvoltare a infrastructurii și oferire a locurilor de muncă, până la informarea 
adecvată a populației, privind oportunitățile migranților la reîntoarcerea în țară şi suportul 
de care aceștia pot beneficia. La fel de importantă este creșterea gradului de încredere a 
populaţiei în instituțiile statului și programele implementate de acestea, prin asigurarea 
unei funcționări mai transparente. 

31.  http://www.europalibera.org/content/article/25123690.html

32.  http://www.noi.md/md/news_id/28103
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2.3 Intenţiile pe viitor

Procesele migratorii continuă. Tendinţele de remigrare în scop de muncă persistă printre 
migranţii reîntorşi, fiind mai pronunţate printre femei. Peste 70% dintre miganții reîntorși, 
care intenționează să remigreze foarte probabil sau destul de probabil vor pleca în principala 
ţară de destinaţie, în care au mai fost. Majoritatea migranţilor (81,8%) intenţionează să 
plece la muncă. O pondere semnificativă (73,5%) şi-au manifestat intenţia de a pleca în 
următorii doi ani, dintre care mai mult de jumătate (53,4%) au declarat că intenţionează 
să plece în următoarele şase luni. Bărbaţii sunt mai dispuşi să plece în următoarele şase 
luni, decât femeile, ceea ce confirmă caracterul sezonier/circular al migraţiei masculine 
(Tabelul 28 din Anexă). 

Printre migranţii reîntorşi se mai observă tendinţe de a se stabili cu traiul peste hotare, 
iar majoritatea acestora au declarat că îşi pot acoperi cheltuielile aferente, în acest scop 
(Figura 38). 

Figura 38: Tendinţe de plecare în străinătate a migranţilor reîntorşi (%) 
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Sursa: Figura elaborată de autori, în baza datelor studiului curent, 2013

Respondenţii care intenţionează să se stabilească cu traiul în afara ţării au declarat o 
serie de factori care îi motivează să emigreze, principalii fiind cei ce țin de situația socio-
economică dificilă din Republica Moldova, pe de o parte, și oportunităţile mai avantajoase 
de muncă și/sau câştig, dar și sistemele de securitate socială avantajoase, oferite de țările 
de destinație, pe de altă parte. Adițional, migranții potențiali sunt încurajați să migreze 
pentru că posedă limba unor țări gazdă, au prieteni/rude în acele țări sau au locuit acolo 
anterior (Tabelul 29 din Anexă). 
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Toţi respondenţii care au declarat că intenţionează să migreze fie în scop de muncă, fie să 
se stabilească cu traiul peste hotare au menţionat factori diferiţi, care îi motivează să plece. 
Aceștia includ dorința de a-și îmbunătăți nivelul de trai – 63%; de a-și restitui datoriile 
– 16%; de a achita studiile copiilor – 15,1%. La fel, o pondere de respondenți nu sunt 
satisfăcuți de sistemul de securitate socială din ţară, pe care îl consideră dezavantajos – 
11,3%, iar alții (9,6%) – de calitatea serviciilor medicale oferite. Se observă şi o careva 
descurajare a respondenţilor privind oportunitea de a locui în ţară, exprimată prin lipsa 
posibilităţilor de a se angaja în câmpul muncii sau, în general, prin faptul că nu văd un 
viitor în Moldova (nu am un serviciu/nu pot sa-mi găsesc un loc de muncă – 43,1%; 
nu văd un viitor aici – 33,4%) (Tabelul 30 din Anexă). Motivele respective reflectă, în 
mare măsură, situația de pre-migrație a migranților reîntorși. Aceste motive denotă că, 
chiar dacă situația financiară a migranţilor reîntorşi s-a îmbunătățit ca urmare a migrației, 
aceasta nu este durabilă, având în vedere condiţiile precare privind oportunitățile reduse 
de ocupare şi de lansare a unor afaceri proprii. 

Persoanele tinere participante la discuțiile în grup, în mare parte, și-au exprimat dorința de 
a remigra în scop de muncă. Rudele şi cunoscuții aflați în țara gazdă, cât și posedarea limbii 
de comunicare din ţara respectivă constituie factori de atragere a celor care intenționează 
să plece, din nou, peste hotare. 

Caseta: Intenția migranţilor reîntorşi de a remigra    

„Nu contează unde, numai nu în Moldova. Portugheza o cunosc, cu spaniola și 
italiana mă descurc... Chiar zilele trecute a venit un cunoscut din Germania, care 
are firma lui și mi-a spus că are nevoie de un șofer. L-am întrebat ce salariu oferă și 
mi-a spus că de la 1200 de Euro, cel puțin, până la 1500-1800 de Euro… Aș rămâne 
în Moldova, dar să am măcar un salariu de 10 mii de lei.” (M, 36 de ani, fost polițist)

„majoritatea prietenilor mei sunt plecaţi: în Franţa, Italia, Anglia. De unde va veni 
oferta mai bună, acolo  voi merge.” (M, 40 de ani, angajat pe cont propriu)

„Am mulţi cumetri, verişori şi mătușe în Rusia şi cred că şi eu voi pleca acolo. La noi 
este imposibil să trăiești cu un salariu de 5 mii de lei și cheltuieli de 10 mii de lei” (M, 
38 de ani, muncitor în construcții)

Persoanele de peste 55 de ani, în mare parte, au menționat că intenționează să rămână 
acasă, fie că și-au atins scopul pentru care au plecat (procurarea/construirea locuinței, 
achitarea studiilor copiilor etc.), fie că starea sănătății deja nu le mai permite să plece. 

ILO-Return-Migrants-RO.indd   68ILO-Return-Migrants-RO.indd   68 5/30/2014   11:38:22 AM5/30/2014   11:38:22 AM



69

3.  Stimularea revenirii migranţilor

3.1 Motivele reîntoarcerii migranţilor

În literatura de specialitate33, revenirea în ţară a migranţilor în țara lor de origine poate fi 
determinată de șase argumente majore care, descriu pe deplin acest fenomen, după cum 
urmează: 

(i) caracterul circular al migraţiei, migraţia pe termen scurt pentru angajare peste hotare; 

(ii) intenția de a investi mijloacele financiare acumulate peste hotarele ţării în Republica 
Moldova, în afaceri în astfel de domenii ca serviciile, agricultura, prelucrarea 
producţiei agricole etc.);

(iii)  factorii sociali, precum îmbătrânirea, pierderea locului de muncă, absolvirea studiilor 
peste hotare etc.); 

(iv) probleme socio-economice din țara gazdă; 

(v) aspecte legate de statutul legal în țară (expirarea contractului de muncă/permisului 
de ședere, repatrierea forțată etc.); 

(vi) motive personale ( incapacitatea de a mai munci, presiuni exercitate din partea 
familiei, îmbolnăvirea/decesul îngrijitorului copilului de acasă etc.). 

Unii migranți pot avea combinații de motive pentru reîntoarcere în ţara de origine. 
Toate acestea interacționează între ele, fiind complementate de alte motive, care nu sunt 
menționate mai sus. Studiul curent indică asupra faptului că principalele cauze, care au 
condus la reîntoarcerea migranţilor au fost cele de natură personală (Tabelul 31 din Anexă). 
În caseta de mai jos sunt oferite câteva exemple colectate în cadrul studiului calitativ. 

33.  Dustmann (1994), 
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Caseta: Motivele reîntoarcerii migranţilor  

 Motive familiale (înrăutățirea relațiilor între soți sau dorința de a întemeia o 
familie);  

 „M-am reîntors în țară, de acum nu mai am aceeași ani. Soția a rămas singură. 
Copiii, știți, așa e viața, a ajuns timpul că trebuie să plece şi să-și vadă de viața 
lor.” (M, 63 de ani, muncitor în construcție în diferite țări atât din CSI, cât și din 
UE)

 „Am fost oficial angajată doar primele trei luni, era foarte greu pentru mine, am 
stat trei ani așa [fără un loc stabil de muncă]. Apoi m-am întors în Moldova, 
deoarece firma de construcții a soţului [unde activa] s-a închis. El a revenit cu un 
an mai înainte, iar eu – mai târziu. Nu am vrut să-mi pierd familia și m-am întors.” 
(F, 55 de ani, a muncit în Italia)

 Dorul de casă; 

 „În 2012 m-am întors acasă, că mi-a crăpat răbdarea de tot. M-am săturat și de 
bani și de străini, mai ales că eram plecat singur, fără familie.” (M, 54 de ani, 
muncitor în construcție, Israel și Portugalia)

 Probleme vizând legalitatea șederii şi dreptul de şedere/contractul de muncă; 

 „Fratele  meu, care se află de 15 ani în Franța mi-a făcut invitaţie și mi-au deschis 
viză pentru o perioadă de un an de zile. Am muncit în calitate de sudor la gara 
feroviară. Cât am avut viză am stat acolo, iar ulterior am revenit. Aștept să mi 
se perfecteze pașaportul românesc și să plec înapoi, cel mai probabil cu toată 
familia.” (M, 30 de ani, sudor)

 Probleme de sănătate proprii sau ale membrilor familiilor implicate în procesul 
migraţionist;

 „Am muncit în Cehia din anul 2001 până în 2011. M-am întors pentru că soția 
mea avea probleme de sănătate. M-am angajat ca lăcătuș în sat și lucrez al 
doilea an.” (M, 53 de ani, a muncit în construcții în Cehia)

 Pierderea locului de muncă sau diminuarea volumului de muncă în țara gazdă; 

 „Nu prea aveam de lucru - munceam doar câte şapte ore pe zi, ceea ce nu 
era rentabil pentru că câștigam puțin. Trebuia să contribuim la fondul social, să 
achităm impozitele, care pentru noi erau destul de mari.” (M, 53 de ani, drumar)      

Similar, rezultatele unui sondaj desfăşurat în anul 2006 de către Fundaţia Europeană de 
Formare (ETF)34 relevă că migranţii au fost determinaţi să revină pentru a se alătura familiei 
şi părinţilor aflaţi în ţara lor de origine: 33,2% dintre migranţi au confirmat că revenirea lor 
a fost influenţată de dorinţa de a se alătura familiei, iar acest fenomen a fost caracteristic, 
în pondere mai mare, respondenţilor cu studii superioare şi medii. Un alt factor important 

34.  J. Alquezar, U. Bardak, F. Panzica and N. Popova: The Contribution of Human Resources Development to 
Migration Policies in Moldova, ETF working paper, 2007 <http://www.etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/%28getAtta-
chment%29/0BBEF7FA04F2F7EAC12573DB004D3B74/$File/NOTE84CGJU.pdf>
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care a încurajat migranţii să se reîntoarcă în patrie îl constituie sentimentul de singurătate, 
resimţit în ţara de destinaţie (28,4%). Circa 14,6% dintre migranţii reîntorşi şi-au motivat 
revenirea prin faptul că au câştigat resurse suficiente; 12,5% au remarcat sănătatea precară 
(în special persoanele cu vârsta de peste 40 de ani), iar 12,9% au revenit acasă din motivul 
expirării permisului de muncă. Migranţii reîntorşi cu un nivel mai inferior de educaţie au 
fost determinaţi, mai frecvent, să revină în ţară, decât cei cu studii superioare.

Potrivit constatărilor unui studiu privind migrația, realizat în Albania în anul 2006 de către 
ETF35, motivul principal de revenire a migranţilor a fost detrerminat de către autoritățile din 
țara de destinație, după ce aceștia au fost depistați că nu aveau documentația corectă sau le 
erau expirate permisele. Un alt motiv al reîntoarcerii a constituit eșecul migranţilor de a se 
integra pe piața muncii din țara de destinație. Printre aceştia pot fi incluși migranţii, care nu 
au reuşit să-şi găsească un loc de muncă, au obţinut venituri mici, au fost disponibilizaţi de 
către angajatori sau cărora le-au expirat contractele de muncă. Altă categorie o constituie 
migranţii care s-au confruntat cu probleme de sănătate, de integrare și discriminare. O 
parte din migranți au revenit în ţară din motive familiale sau psihologice, de exemplu, 
să se alăture familiei, la insistenţa părinților/ soților/soţiilor, au intenţia de a se căsători, 
sau de a-și petreacă restul vieții în țara lor de origine. În cele din urmă, au fost înregistraţi 
migranți care şi-au abandonat afacerile de succes sau au reuşit să acumuleze resurse 
suficiente pentru a reveni (7,7% din eșantion).

Un studiu similar, desfăşurat în Ucraina36 (în 2007), a relevat că cel mai frecvent motiv de 
reîntoarcere a fost legat de problemele familiale, în timp ce motivele economice (de ex. 
expirarea contractului de muncă, veniturile mici sau șomajul) și de ordin legal (expirarea 
permiselor de muncă sau expulzarea persoanelor de către autorități) sunt asociate cu factori 
pentru reîntoarcere forțată (chiar dacă unele dintre aceste cauze au determinat o decizie 
individuală de a se reîntoarce, neimpusă de autoritățile țărilor de destinație).

3.2 Factorii care determină migranţii reîntorși să rămână în 
ţara lor de origine

În multe cazuri, migranţii reîntorși sunt determinați să rămână în Republica Moldova 
după revenire, dacă reușesc să-și găsească un loc de muncă, care să întrunească așteptările 
acestora, în termeni de remunerare. Astfel, decizia migranților reîntorși de a rămâne 
definitiv în ţară de origine este condiţionată puternic de situaţia socio-economică de acasă, 
dar și de cea din țările de destinație. Cei reveniţi, care și-au inițiat o afacere în țara de origine 

35.  J. Alquezar, U. Bardak, F. Panzica and N. Popova: The Contribution of Human Resources Development to 
Migration Policies in Albania, ETF working paper, 2007 <http://www.etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/(getAttach-
ment)/71FB8F0843B4ABA1C12573F300505958/$File/NOTE7BXK6Z.pdf>

36.  J. Alquezar, U. Bardak, F. Panzica and N. Popova: The Contribution of Human Resources Development to 
Migration Policies in Ukraine, ETF working paper, 2008 <http://www.etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/%28getAtta-
chment%29/A00CF64FCA5D200BC12574B90055DB51/$File/NOTE7WBHPM.pdf>
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ar putea decide să plece iarăși peste hotare, dacă se confruntă cu probleme economice 
pe care nu le pot depăși (le-a eşuat afacerea, nu dispun de fonduri suficiente pentru a-şi 
gestiona afacerea, diverse bariere de ordin legislativ și administrativ, pe care trebuie să le 
depășească pentru menținerea acesteia etc.). În același timp, eșecul migranţilor reveniţi de 
a se reintegra, mai ales a celor care au lipsit din ţară o perioadă îndelungată de timp, i-ar 
putea determina, la fel, să emigreze din nou. 

3.3 Modalităţi de reîntoarcere

3.3.1 Programele de repatriere voluntară asistată

Așa-numitele programe de tip „pay-to-go” (R. Black and al) sunt implementate de mai 
multe țări, cu scopul de a încuraja, în special migranții nedocumentaţi, să părăsească țara-
gazdă, fără a se recurge la aplicarea procedurilor de migrație forțată. De fapt, repatrierea 
voluntară asistată este mai puțin costisitoare37 și poate părea mai acceptabilă din punct de 
vedere socio-politic38. În general, aceste programe oferă persoanelor repatriate facilităţi de 
călătorie și/sau stimulente financiare. Unele scheme acordă asistență pentru reintegrarea 
migranţilor în ţara lor de origine, prevenind o posibilă remigrare a acestora.

Experiența implementării programelor de reîntoarcere voluntară relevă faptul că acestea 
nu se bucură pe deplin de succes printre beneficiarii vizați, în principal pentru că migranții 
nedocumentaţi sunt dispuşi să-și asume riscul unei reveniri forțate, în schimbul părăsirii 
benevole a țării-gazdă. Acest aspect este deosebit de accentuat atunci, când există 
perspectiva de a beneficia de unele inițiative de regularizare, care sunt făcute frecvent, 
spre exemplu în Italia.

Pentru a susține revenirea migranților iregulari într-o manieră durabilă, Uniunea Europeană 
a creat un „Fond de returnare”, la care contribuie toate țările membre ale UE, cu excepția 
Danemarcei, care pentru perioada 2008–2013, a alocat suma de 676 milioane de Euro. 
Fondul susţine acțiunile de sprijin pentru revenirea migranţilor repatriați în țara lor de 
origine şi reintegrarea socio-economică a acestora, în conformitate cu Carta Drepturilor 
Fundamentale a UE. Măsurile co-finanțate de Fond includ, de exemplu, implementarea 
programelor de reîntoarcere voluntară asistată și reintegrare, asistenţă specifică acordată 
persoanelor vulnerabile (de exemplu, persoanelor bolnave sau cu dizabilități, minorilor 

37.  Estimările recente indică asupra faptului că în Regatul Unit al Marii Britanii, un caz de repatriere forţată 
costă între 11 000 şi 25 600 de lire sterline, în timp ce costurile pentru repatrierea voluntară variază de la o 
persoană la alta între 600 (doar cheltuielile de drum) şi 5 000 de lire (inclusiv asistenţa pentru integrare). Sursa: 
National Audit Office, „Final report: costing work stream – NAO asylum study”, 18 November 2008. In: Council 
of Europe Report 04 June 2010, – http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=12461&Langu-
age=EN 

38.  Programele de repatriere voluntară asistată au fost criticate, în mai multe rânduri, însă Consiliul Europei 
nu a considerat aceste critici relevante. Consultaţi pagina web de mai jos: http://assembly.coe.int/ASP/Doc/Xref-
ViewHTML.asp?FileID=12461&Language=en
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neînsoțiți, persoanelor în etate etc.) și suport pentru elaborarea instrumentelor inovatoare 
și acțiunilor de sprijinire a schimbului de bune practici între statele UE. De asemenea, 
Fondul co-finanțează activități de returnare forţată a persoanelor aflate în situaţii ilegale, 
dacă returnarea voluntară nu mai este posibilă (de exemplu, în cazul în care persoanele 
cărora le-a fost înmânat un ordin de returnare refuză să se întoarcă acasă benevol).

Exemple de acțiuni finanțate din Fondul de returnare al UE39 

În Olanda, Fundaţia „World Wide Foundation” a lansat un proiect care permite 
migranţilor reîntorşi în ţara lor de origine să iniţieze o activitate economică, oferindu-le 
instruire corespunzătoare şi ajutându-i să cumuleze „setul de instrumente” necesare 
pentru crearea unor afaceri proprii, pe care le-ar putea exporta în țara lor de origine. În 
Italia, Asociaţia italiană a CEMR (Consiliului Municipalităţilor şi Regiunilor din Europa) 
a creat o rețea de referire a personalului, autorităților locale, ONG-urilor, ambasadelor 
și consulatelor țărilor de origine, care difuzează informații cu privire la opțuniile de 
reîntoarcere voluntară asistată, disponibile în Italia. Rețeaua este formată din 121 de 
entități de pe întreg teritoriu al Italiei (atât publice, cât și private). Proiectul are drept 
scop să construiască o înţelegere mai bună a serviciilor de reîntoarcere voluntară 
asistată şi reintegrare în rândul partenerilor locali, personalului și entităților relevante 
prin intermediul mai multor sesiuni de informare, precum și publicarea şi diseminarea 
materialelor informative. În Franța, Fondul de returnare acoperă cheltuielile ce ţin 
de instituirea unei infrastructuri specifice pentru minorii neînsoțiți. Aceste cheltuieli 
se referă la măsuri de pregătire pentru repatrierea voluntară, accesul la asistenţă 
medicală, educație și alte nevoi specifice.

3.3.2 Reîntoarcerea forţată 

Chiar și în cazul în care procedura de repatriere a migranților ilegali decurge în mod 
corespunzător, există riscul perpetuării migrației, cu excepția cazurilor când aceasta este 
însoţită de măsuri eficiente de reintegrare socio-economică a persoanelor returnate. Pentru 
a asigura sustenabilitatea procesului de reîntoarcere, este necesar de a întreprinde măsuri 
adaptate, de la acordarea sprijinului financiar, reorientarea serviciilor de sănătate, educație 
și formare profesională şi alte deprinderi individuale, până la reinserția profesională a 
persoanelor pe piața muncii, iniţierea şi dezvoltarea unor afaceri mici, etc. 

Toate țările dispun de măsuri în materie de migrație, care sunt mai mult sau mai puțin 
rigide în ceea ce privește tratamentul migrației ilegale sau nereglementate. Drept exemplu 
de politici de migrație forțată poate servi Italia, ţară în care normele sunt destul de 
rigide, iar numărul de expulzări – destul de limitat, comparativ cu numărul de migranți 
nedocumentaţi, estimat în milioane de persoane. În acest caz, abordarea este mai mult 
axată pe integrarea prin regularizări periodice, însă chiar și în cazurile de returnare forțată, 
abordarea este orientată spre respectarea demnității persoanelor implicate, oferindu-li-se 
tot sprijinul posibil (vezi Caseta de mai jos).

39. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/pdf/eu_funding_for_home_affairs_en.pdf
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Returnarea forţată a migranților cu statut nereglementat din Italia

Cetăţenii străinii, care intră pe teritoriul Italiei fără viză de intrare sau permis de ședere 
sunt consideraţi  ilegali (clandestini) și sunt expulzaţi din ţară sau lăsați la frontieră. Un 
migrant nedocumentat nu poate fi expulzat imediat, în cazul în care:

a) există necesitatea de a identifica identitatea sau naţionalitatea acestuia;

b) este nevoie de perfectarea documentelor de călătorie;

c) nu există mijloace adecvate de transport;

d) migrantul trebuie să fie reţinut în centre speciale de detenție și asistență, urmare 
a unei ordonanțe emise de poliție şi validată de către un judecător (articolul 14 
din Legea consolidată nr. 286/98) pentru perioada de timp strict necesară pentru 
identificarea și expulzarea acestuia.

Ministerul Afacerilor Interne adoptă măsurile necesare pentru executarea ordinului de 
expulzare, cât și pentru acordarea oricărei inițiative de sprijin, conform prevederilor 
Fondului European de Returnare, după caz.

În Republica Moldova, semnarea Acordului între Comunitatea Europeană și Republica 
Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală a fost amânată 
din reticenţa autorităţilor de a suporta  cheltuielile de transport, cât şi alte costuri aferente 
procedurii de expulzare a cetățenilor moldoveni și străini în țara lor de origine, care 
au intrat în UE de pe teritoriul Republicii Moldova. Având în vedere volumul forței de 
muncă migrante din Republica Moldova în străinătate, această măsură ar putea afecta 
considerabil bugetul național. O soluție, în acest sens, a fost identificată prin semnarea 
Acordului RM-CE de readmisie și Acordului privind facilitarea eliberării vizelor (2007). 
Acordul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008 pentru cetățenii Republicii Moldova, iar în 
2010 pentru resortisanții țărilor terțe. În perioada anilor 2009–2013, acordul de readmisie 
a fost integrat de semnarea protocoalelor de implementare cu 11 țări (Austria, Benelux, 
Bulgaria, Cehia, Ungaria, Italia, Germania, Danemarca, Letonia, Lituania, Malta, România, 
Slovacia și Estonia), precum și cu ţări non – UE: Elveția, Norvegia, Muntenegru, Bosnia 
și Herțegovina, Serbia, Macedonia, Turcia și Ucraina (1997). Aceste acorduri se aplică nu 
doar pentru readmisia cetățenilor moldoveni, dar şi a cetățenilor străini, care au intrat în 
aceste țări de pe teritoriul Republicii Moldova.

Nu există date fiabile cu privire la modul în care o mare parte dintre muncitorii migranți 
s-au reîntors în Republica Moldova, în urma aplicării prevederilor Acordului de readmisie, 
însă sursele indică de la 1000 de persoane, potrivit datelor furnizate de Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și Familiei la 2000 de persoane (conform statisticilor OIM). Aceste 
cifre par a fi prea „rotunjite”40 și nu se bazează pe aplicarea unei metodologii adecvate de 
estimare. O analiză detaliată a impactului exercitat de prevederile Acordului de readmisie 
poate fi regăsită în studiul CARIM (V. Moșneaga, 2013), citat în nota de subsol de mai jos.

40.  V. Mosneaga, Readmission, return and reintegration: Moldova, CARIM EAST, February 2013.
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4.  Stimularea revenirii/atragerea 
  migranţilor în ţara lor de origine

Migranții reîntorși dispun de potențialul de a aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea 
țărilor lor de origine. Pentru a direcționa optimal acțiunile de atragere a acestora în ţara lor de 
origine, este foarte important de a identifica persoanele care ar fi interesate să revină în patrie.

Odată cu revenirea acasă, în cele mai multe cazuri, migranții se confruntă cu probleme 
de re-integrare, cauzate de lipsa locurilor de muncă și salariile joase41. Crearea propriilor 
afaceri este dificilă din cauza insuficienţei resurselor financiare şi lipsei de informații. În 
aceste condiții, unii migranți nu au altă alternativă decât să remigreze.

În general, se pare că modalitatea optimă de încurajare a migranților să revină acasă constă 
în combinația unei dezvoltări economice vibrante a ţării, cu un climat de afaceri favorabil și 
politici guvernamentale sensibile, adaptate la nevoile acestora. Aceasta include o mai bună 
consiliere a migranţilor privind oportunitățile de investiții și suport antreprenorial. La fel de 
importantă este şi problema recunoașterii competențelor și calificărilor. În prezent, țările de 
origine nu dispun de mecanisme de recunoaștere a competențelor achiziționate de migranţi 
în străinătate, cu excepția unor cazuri, din sistemul de învățământ superior. Validarea 
competențelor achiziţionate în afara sistemului formal de educație constituie o preocupare 
aparte, deoarece majoritatea migranților îşi dobândesc abilitățile direct la locul de muncă.

4.1 Politici și programe de încurajare a reîntoarcerii şi 
reintegrării migranţilor reîntorși

4.1.1 În Europa

Există diverse exemple de bune practici europene, graţie importanței pe care fenomenul 
emigrării îl ocupă în agenda politică a guvernanţilor, dar și pentru multiplele dimensiuni 
ale migrației și dinamica caracteristică fiecărei țări.

41.  IASCI/CIVIS, 2010
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Un studiu realizat de „Fundația pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă din Dublin 
(Eurofund)“ denotă că doar câteva state membre ale UE au alocat pachete de stimulente 
pentru atragerea migranților în ţara lor de origine. România și Polonia (vezi Caseta de mai 
jos) sunt cele mai active state, în acest sens. Alte țări, precum Ungaria și Letonia nu au 
stabilit, deocamdată, politici specifice privind reîntoarcerea lucrătorilor migranţi. 

Cazul Poloniei42

Potrivit sondajului realizat de Centrul de Cercetare şi Informare Publică, în anul 
2008 numărul migranților polonezi constituia 2,9 milioane de persoane (peste 9% 
din populația adultă) (Fiałkowska și Szczepański 2012). AFM (Ancheta Forței de 
Muncă) a afişat o cifră de 580000 de migranți reîntorşi (sau persoane cu experiență 
migrațională, ca urmare a faptului că această cifră includea atât migranţii pe termen 
lung, cât și cei pe termen scurt), în perioada 2004 - trimestrul II al anului 2008 (doar în 
anul 2007 fiind înregistraţi 213 mii de migranţi).

Conform datelor modulului AFM din 2008, circa 69% dintre migranții reîntorşi sunt 
angajați, comparativ cu 63% dintre non-migranți, rata șomajului în rândul migranţilor 
reîntorşi constituind cu 2% mai mult.

Cel mai mare risc de șomaj este înregistrat în rândul persoanelor cu studii medii şi un 
risc sporit de a nu fi angajaţi – în cazul persoanelor tinere, cu experiență migrațională 
de scurtă durată.

Principalul sprijin pentru reîntoarcerea migranților este acordat prin intermediul 
programului guvernamental „Masz planul na Powrót?” (Ai un plan pentru a reveni?), 
lansat în anul 2008. Filozofia din spatele acestei inițiative nu este de a stimula revenirea 
lucrătorilor migranţi, ci de a crea un mediu propice favorabil pentru cei care doresc să 
revină în Polonia.

Programul include:

• servicii destinate migranţilor reîntorşi:  un site dedicat, un ghid practic destinat 
persoanelor reîntoarse, servicii on-line, consultanţă cu privire la investițiile și 
oportunitățile de afaceri din țară;

•  eliminarea barierelor pentru persoanele care intenționează să se reîntoarcă 
în Polonia: „Legea privind eliminarea impozitului” (2008) pentru a evita dubla 
impunere, introducerea creditului fiscal și alocației pentru investiții, alocarea 
subvențiilor pentru transferul tehnologiei în parte, facilitarea recunoașterii studiilor 
și calificărilor obținute în străinătate, facilitarea procedurilor de dobândire sau 
redobândire a cetățeniei poloneze;

•  acțiuni în domeniul educației (de exemplu, facilitarea procedurii de revenire a 
copiiilor în Polonia);

•  instruirea funcționarilor publici în abordarea persoanelor reîntoarse. 

Agenția de Stat pentru Ocuparea Forței de Muncă din Letonia a organizat un eveniment 
de informare în or. Dublin, axat pe potenţialii migranți reîntorşi. Programul în curs de 

42.  Paweł Kaczmarczyk, Centre of Migration Research University of Warsaw. 17 decembrie 2012, Riga 
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derulare cu titlul „Ungheraşul meu” (Savs kaktiņš, Zemes savs stūrītiņš), finanțat de 
Fondul Social European, are ca scop atragerea cadrelor academice de înaltă calificare, 
oferindu-le oportunități de angajare și salarii atractive în patrie. Potențialii migranţi 
reîntoși pot beneficia, la fel, de programul „Sprijin pentru auto-ocuparea forței de muncă 
și de demarare a afacerilor proprii”, care oferă consultanță în lansarea propriei afaceri, 
instruire vocaţională, obţinerea creditelor/împrumuturilor și granturilor.

Chiar dacă, deocamdată, nu există o politică de returnare sistemică, Ungaria implementea-
ză programul „Momentum” al Academiei Maghiare de Științe43 – o inițiativă interesantă 
care merită să fie citată şi care are drept scop menținerea cadrelor tinere în domeniul 
științei și atragerea tinerilor cercetători din străinătate în Ungaria, un „exod invers, de 
recuperare a creierelor”.

În România, ca și în Ungaria și Letonia, nu există o abordare sistemică de asistenţă în 
repatriere, în schimb se implementează o inițiativă interesantă care se întitulează „Sprijin 
pentru antreprenoriat migrant”, finanțată de programul ONU prin intermediul Fondului 
Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). Programul este implementat de regiunea 
Veneto (Veneto Lavoro), în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea României, cu 
scopul de a asista emigranții români, aflaţi în Italia, care intenționează să se întoarcă în 
România pentru a-şi utiliza economiile şi a iniţia o afacere la întoarcere. De fapt, deoarece 
cetăţenii români nu mai sunt consideraţi migranți în cadrul UE, opțiunea de a părăsi Italia 
nu mai este viabilă.

Pentru a atrage migranții români înapoi, în ţară și a-i informa cu privire la portabilitatea 
drepturilor de securitate socială la revenirea în România, în Spania și Italia au fost 
organizate târguri ale locurilor de muncă.

O strategie privind reintegrarea cetățenilor albanezi reîntorşi (pentru perioada anilor 
2010–2015), aprobată în 2010, prevede furnizarea serviciilor de informare și de referire la 
revenirea migranților în ţară. Centrele de contramigraţie sunt operaționale în cadrul tutror 
agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă locale și regionale. Ele servesc ca puncte focale 
pentru colectarea informației cu privire la migranții reîntorşi: pentru a le evalua necesităţile, 
a furniza informații în conformitate cu nevoile acestora și a-i referi la instituțiile relevante 
pentru soluții adecvate.

În anul 2010, la Serviciul Național pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) au fost 
înregistraţi circa 650 de șomeri din rândul emigranților reîntorşi. Unii dintre ei (doar zece 
la sută) au fost angajați prin intermediul serviciilor de ocupare, în calitate de asistenţi 
medicali, lucrători în construcții sau chelneri, la o vârstă relativ fragedă (peste 52% dintre 
ei fac parte din grupul de vârstă cuprins între 25–40 de ani), în timp ce nivelul de educație 
al acestora este relativ scăzut (peste 42% dintre ei au doar 9 ani de şcolarizare, studii care 
în prezent, corespund nivelului primar de educaţie). SNOFM acordă o atenție deosebită 
instruirii acestui grup de persoane pentru a le permite să se integreze mai rapid şi mai 
eficient pe piața muncii. În anul 2010, au fost instruiți circa 133 de migranți reîntorşi.
 

43.  http://mta.hu/articles/momentum-program-of-the-hungarian-academy-of-sciences-130009
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Programul de Dobândire de Creeri44, lansat de guvern cu sprijinul PNUD, a fost operațional 
până în anul 2006, în cadrul căruia au fost oferite pachete de stimulente unui număr de 137 
de persoane imigrante cu calificare înaltă (dintre care 62 au absolvit doctoratul) pentru a-i 
încuraja să revină în ţară şi să activeze în mediul academic sau în funcții medii de conducere 
în administrația publică. Aceste pachete de stimulente includ avantaje în recrutarea 
personalului în administrația publică, salarii de merit şi bonusuri pentru titluri academice. 

Serviciile pentru migranţi (sau Centrele de resurse), în ambele țări de origine și destinație, 
reprezintă un mecanism de facilitare a căutării locurilor de muncă pentru migranții aflaţi peste 
hotare, la revenirea acestora acasă. Vedeţi, în Caseta de mai jos, un exemplu în acest sens. 

Centrul de Resurse pentru Migranţi din Ucraina

Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor Migrației (ICMPD) a fost înfiinţat cu sprijinul 
UE şi oferă asistență post-sosire și de reintegrare pentru cetăţenii ucraineni, care revin în Ucraina 
din Olanda. În consultare cu migrantul şi în coordonare cu Serviciul Olandez de Repatriere şi 
Plecări, se elaborează un plan de revenire. Pe teritoriul Ucrainei, migranții pot beneficia de 
asistență în următoarele domenii:

 Asistenţă socială
 • acomodare/cazare temporară/urgentă;
 • bonuri de masă pentru produse alimentare şi de igienă personală.

 Asistenţă administrativă
 • servicii de înregistrare;
 • servicii stare civilă;
 • servicii de emitere a paşapoartelor şi actelor de identitate.

 Asistenţă medicală
 Asistenţa medicală de urgenţă este acoperită de program prin:
 • consultarea unui medic şi servicii de tratament medical;
 • consultarea unui psiholog;
 • acces la radiografie pulmonară (examenul cu Raze X) şi alte teste de laborator;
 • achiziţionarea medicamentelor necesare.

 Servicii de referire şi consiliere educaţională/vocaţională:
 • asistenţă în redactarea unui CV atractiv și a unei cereri/scrisori de intenție şi obţinerea 
  unui loc de muncă potrivit; 
 • facilitarea accesului la cursuri gratuite de formare profesională pentru calificare, 
  recalificare și îmbunătățirea competențelor), în corespundere cu cererea pieţei;
 • suport în elaborarea planurilor de afaceri.

 Servici speciale destinate copiilor:
 • servicii administrative de școlarizare a copiilor;
 • cursuri de studiere/însuşire a limbilor străine;
 • cursuri speciale de instruire pentru copii.

44.  www.braingain.gov.al 
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Până în prezent, în termeni globali, nu au fost efectuate evaluări sistematice privind 
măsurarea impactului unor astfel de centre de dezvoltare în ţările de origine sau țările 
gazdă.

Promovarea utilizării competențelor, calificărilor și resurselor achiziţionate de-a lungul 
ciclului de migrație este esențială pentru a se asigura că migrația circulară, și în special 
măsurile de reintegrare, sunt corelate cu eforturile de dezvoltare ale țărilor de origine. Cei 
50 de participanţi în cadrul programului – pilot privind migrația circulară între Ucraina și 
Portugalia au beneficiat de cursuri de formare profesională/vocaţională, pentru a facilita 
iniţierea unor afaceri proprii sau întreprinderi sociale și de asistență operaţională privind 
tactica şi strategia afacerilor, planificarea şi facilitarea accesului la credite și creşterea 
culturii financiare, informații privitor la economii, întreținerea unui cont bancar și 
oportunitățile de investiție. 

Un aspect central în legătura dintre procesul de întoarcere și reintegrare și promovarea 
spiritului antreprenorial migrant în țara de origine constă în crearea oportunităților pentru 
migranți de a-şi valorifica capitalul uman, social și financiar, acumulat pe parcursul 
experienței migraționale, în crearea unor afaceri mici, dar durabile. Guvernele pot sprijini 
astfel de inţiative în diferite moduri, de exemplu prin acordarea de stimulente fiscale care le-
ar permite lucrătorilor expatriați, care contribuie la sisteme de beneficii/prestaţii asigurate 
de stat (de exemplu, sisteme publice de pensii sau asigurări de șomaj), să utilizeze aceste 
fonduri sau o parte din ele, atunci când revin în țara lor de origine. Portabilitatea pensiilor 
poate asigura disponibilitatea capitalului la reîntoarcerea migranților în ţară, iar acestea 
pot fi oferite de către țara de origine.

Aceste aspecte au fost confirmate de un studiu realizat de reprezentanţa OIM din Asia 
privind analiza unor studii de caz realizate în India45. Studiul denotă că principala 
preocupare a antreprenorilor migranți reîntorşi a constituit accesul la credite. Mulți dintre 
oamenii de afaceri au considerat că este dificil de a obține credite sau că ratele de interes 
bancar sunt prohibitive. Deși aceste aspecte variau de la un stat la altul/o regiune la alta, 
persoanele nevoiaşe și femeile din zonele rurale nu au putut obţine nici cele mai mici 
credite.

Ceilalţi respondenţi fie nu cunoşteau despre existenţa acestora sau nu au beneficiat 
de programe guvernamentale și facilități bancare. O recomandare, în acest sens, 
ţine de sensibilizarea potențialilor investitori cu privire la oportunitățile și planurile 
guvernamentale. Având în vedere faptul că migranții şi-au părăsit țara de origine pentru 
perioade îndelungate de timp, unii dintre ei au pierdut orice legătură cu baştina și, 
prin urmare, ar avea nevoie de recomandări cu privire la realitățile pieței. Astfel, unii 
respondenţi ai studiului au propus crearea unui comitet consultativ pentru investitorii 
migranți reîntorşi, la nivel local sau de stat.

45.  http://www.pstalker.com/ilo/o-return.html

ILO-Return-Migrants-RO.indd   79ILO-Return-Migrants-RO.indd   79 5/30/2014   11:38:22 AM5/30/2014   11:38:22 AM



Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova

80

4.1.2 În Republica Moldova

În ultimii ani, în special după accentuarea crizei economice din Europa, atât instituțiile 
guvernamentale, cât și cele internaționale, dar și societatea civilă au în vizor situația 
migranților și posibila reîntoarcere a acestora. În ultimul timp, acest subiect a căpătat 
rezonanţă datorită semnalelor parvenite din partea Federației Ruse şi anume înăsprirea 
condițiilor de ședere şi angajare a migranților și expulzarea persoanelor care au încălcat 
regimul de ședere în Federația Rusă. Autoritățile din Republica Moldova, cu suportul 
organismelor internaționale își propun să acorde asistenţa necesară cetățenilor Republicii 
Moldova care intenționează să revină sau deja s-au reîntors în țară. În acest sens au fost 
implementate și continuă să se deruleze mai multe proiecte şi acțiuni.

În acest context, este oportun de a menţiona Programul de furnizare a asistenței migranților 
reîntorși, alături de alte categorii de persoane vulnerabile pe piața muncii. Programul şi-a 
propus să creeze în Republica Moldova patru Centre de Dezvoltare a Carierei SYSLAB46, 
în cadrul cărora vor fi instruiţi şi asistaţi şomerii calificaţi şi absolvenţii instituţiilor de 
învăţământ pentru a-i ajuta să obţină un loc decent de muncă pe piaţa locală. În funcţie de 
dificultăţile cu care se confruntau migranții reîntorși, OIM le-a oferit sprijin multisectorial 
prin referirea acestora la instituții specializate. Conceptul de bază al programului constă 
în abordarea individuală a fiecărui migrant, în funcţie de necesitățile acestuia și oferirea 
suportului direcționat. Totuşi, acest serviciu trebuie să fie ajustat şi extins la nivel national.

Unii dintre experți și migranții reîntorși intervievați în cadrul studiului au remarcat că există 
două provocări majore ale acestor programe. Prima se referă la promovarea insuficientă 
a acestora, iar cea de a doua – la nivelul scăzut de încredere a cetățenilor în transparenţa 
acestor programe. 

În acest context, studiul actual a identificat următoarele grupuri care trebuie să fie reflectate 
în politicile ulterioare privind reîntoarcerea migranților în Republica Moldova:

• familiile cu copii care se reîntorc şi care necesită suport de integrare în instituțiile de 
învățământ şi asistență în studierea limbii; 

• persoanele de vârstă pensionară sau în prag de pensionare, pentru oferirea consultațiilor 
de specialitate cu privire la problemele pensionării și angajării potențiale pe piața 
muncii;

• autoritățile țărilor gazdă, în care numărul migranţilor moldoveni este sporit, în 
vederea încheierii acordurilor de securitate socială. Trebuie de menționat că această 
problemă nu depinde doar de Republica Moldova – trebuie să existe voință reciprocă; 

• diaspora, în vederea menținerii legăturii cu cetățenii săi aflaţi peste hotarele ţării, de 
a le explora posibilitățile de contribuire la dezvoltarea Republicii Moldova, iar în 
cazul deciziei de a reveni – susținerea și facilitarea reîntoarcerii în ţară. 

46. Este parte a proiectului „Antreprenoriat inovativ pentru angajare durabilă”, implementat de Programul Na-
ţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova (PNUD), în parteneriat cu Ministerul Economiei, cu 
susținerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, care anunță selectarea participanților pentru 
formare și asistență în obținerea locurilor de muncă.
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În acest sens, trebuie de menţionat că actualmente Guvernul este în proces de elaborare 
a Propunerii de Politici Publice cu privire la stimulentele de revenire a emigranților în 
Republica Moldova și a „Planului de acţiuni privind susţinerea reintegrării cetăţenilor 
moldoveni reîntorşi”47.

Adiţional, este în proces de elaborare conceptul privind Mecanismul Național de 
recunoaştere şi validare a învățării informale și non-formale . Acest document va permite 
recunoașterea competențelor achiziţionate de migranții reîntorşi și, astfel, facilitarea 
procedurii de angajare și reintegrare a acestora.

4.2 Programe/politici şi măsuri de reintegrare a migranţilor din 
afara UE

4.2.1 Politici bazate pe stimulente economice 

În acest context, pot fi distinse două tipuri de programe: primul tip are drept scop 
încurajarea lucrătorilor migranți de a face economii și de a le utilizeza în țările lor de 
origine. Ce de al doilea tip se bazează pe primul şi încorporează aspecte suplimentare, cum 
ar fi contribuțiile statului.

Politici fiscal neutre 

 Un exemplu elocvent, în acest sens, îl constituie Republica Filipine. Cetăţenii acestei 
ţări, care muncesc în străinătate beneficază de asigurări medicale, la revenirea în ţară, în 
cazul în care achită cu regularitate contribuţii la sistemul național de asigurări în sănătate 
„PhilHealth”48. De asemenea, o soluție viabilă ar putea constitui exportul de pensii, care ar 
putea ajuta lucrătorii migranți să acceseze capitalul acumulat. Aceste servicii pot fi furnizate 
de sistemele de asigurări sociale din țările de destinație, așa cum este cazul Braziliei sau a 
Republicii Filipine, în care muncitorii care au contribuit la sistemele relevante timp de 120 
de luni beneficiază de acoperire medicală pe viață49, sau în baza acordurilor bilaterale de 
securitate socială, precum în cazul Argentinei, Mexic, Maroc, Algeria etc.50.

47. http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1179

48.  GFMD (2009). Report on the Study on „Preparing Contract Workers for Return and Reintegration – Rele-
vant for Development?”A project in support of Global Forum on Migration and Development Roundtable 2: Mi-
grant integration, reintegration and circulation for development. Atena, 4-5 noiembrie, 2009. http://www.gfmd.
org/documents/athens/gfmd_athens09_contr_willoughby_henderson_return_and_reintegration_en.pdf.

49.  GFMD (2009). Background Paper. Roundtable 2: Migrant integration, reintegration and circulation for de-
velopment. Session 2.1: Inclusion, protection and acceptance of migrants in society – linking human rights and 
migrant empowerment for development. Atena, 4–5 noiembrie, 2009. http://www.gfmd.org/en/docs/athens-2009 
Dezvoltarea cumunitară. 

50.  WB (2005). Portability regimes of pension and health care benefits for international migrants: an analysis 
of issues and good practices. A paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the Global 
Commission on International Migration By Robert Holzmann, Johannes Koettl and Taras Chernetsky. http://
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.104.1564&rep=rep1&type=pdf 
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Creditarea locuințelor sau a micro-întreprinderilor este caracteristică mai multor programe, 
o parte dintre acestea fiind implementate pe parcursul ultimului deceniu în țările Americii 
Latine și de Nord, cu suportul Fondului Multilateral de Investiții al Băncii de Dezvoltare 
Inter-Americane (IDB). De-a lungul ultimei decade au fost finanțate 40 de proiecte, menite 
să coreleze remitențele cu programele creditare51. De exemplu, guvernul Guatemalei, 
Banco del Cafe și IDB au creat noi facilități financiare care utilizează fluxurile din remitențe 
pentru susținerea ipotecării și ferestre de credit pe termen lung pentru întreprinderile mici. 
Guvernul din Peru a elaborat un program cu conexiune la economii și remitențe, care 
încurajează lucrătorii peruani de origine japoneză care muncesc în Japonia să-şi dezvolte 
întreprinderi mici la revenirea în ţară. Originalitatea acestui program constă în tentativa 
de a crea în Japonia uniuni de creditare pentru a servi necesităților lucrătorilor peruani. 
Statul Mexic a dezvoltat relații similare cu asociațiile lucrătorilor, instituite în SUA și 
a încercat să utilizeze fluxurile din remitențe pentru dezvoltarea sistemelor ipotecare și 
oportunităților de creditare a afacerilor în comunitățile de origine a lucrătorilor52. 

În cele din urmă, migranții pot fi încurajaţi să-şi transfere economiile din țara gazdă în țara 
de origine prin aplicarea unor mecanisme low-cost de transfer al economiilor în țările de 
origine sau prin depozitarea parţială a acestora în conturile bancare din țara de origine, la 
o rată a dobânzii sporită sau prin depunerea unui procent din salariul lunar la instituțiile 
care operează în apropiere de reședința acestora. Drept exemplu, în acest sens, poate 
servi Coreea, care a reuşit să beneficeze de pe urma lucrătorilor săi aflaţi în străinătate 
care remit, în mod consistent, peste 19% din venitul lor. Mecanismul aplicat este destul 
de simplu: guvernul coreean cooperează strâns cu companiile coreene și contribuie la 
obţinerea contractelor de muncă în străinătate. În schimb, companiile depun o parte din 
veniturile salariale ale angajaților direct în băncile coreene53. 

Politici care implică cheltuieli financiare 

Una dintre cele mai cunoscute și discutate politici, care tinde să coreleze migrația şi 
remitențele cu dezvoltarea comunității este programul mexican „Tres Por Uno”. Acest 
program se bazează pe suplimentarea resurselor oferite de guvernele locale, statale și 
federale la contribuțiile plătite de lucrătorii migranți mexicani pentru anumite proiecte de 
dezvoltare comunitară, variind de la construcţia unor școli noi până la pavarea străzilor și 
modernizarea piețelor/scuarelor din oraşe.

51.  IDB (2013). Remitenţele. http://www.iadb.org/en/topics/remittances/remittances,1545.html accesat la 3 no-
iembrie, 2013.

52.  GFMD (2009). Report on the Study on „Preparing Contract Workers for Return and Reintegration – Relevant 
for Development?”A project in support of Global Forum on Migration and Development Roundtable 2: Migrant 
integration, reintegration and circulation for development. Atena, 4-5 noiembrie, 2009.

http://www.gfmd.org/documents/athens/gfmd_athens09_contr_willoughby_henderson_return_and_reintegrati-
on_en.pdf.

53.  O’ Nell A. (2001). Emigrant Remittances: Policies to Increase Inflows and Maximize Benefits. Indiana 
Journal of Global Legal Studies. Volume 9. Issue 1. Article 16. http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1431&context=ijgls 
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O altă abordare alternativă, mai puțin orientată spre dezvoltarea comunității este 
acordarea asistenței individuale pentru reintegrarea muncitorilor. În Filipine, de exemplu, 
Administrația pentru Bunăstarea Lucrătorilor din Afara Țării (OWWA) oferă burse 
muncitorilor reîntorşi, care intenționează să-şi perfecţioneze studiile sau să obţină 
cunoștințe specifice care i-ar ajuta să-şi găsească un loc de muncă în țara de origine sau să 
obțină, în străinătate, oportunități de angajare mai avantajoase54.

4.2.2 Politici bazate pe instituţii

Programe de instruire/formare 

Țările care se confruntă cu fluxuri de migrație de proporţii deseori încurajează muncitorii 
să achiziţioneze cunoștințe, care le-ar permite să obțină salarii mai atractive și condiții de 
muncă mai decente. Este important ca aceste programe să corespundă cerințelor pieței 
muncii/cererii de pe piaţa muncii și să fie conectate la dimensiunea de gen. De exemplu, 
în Filipine, Autoritatea pentru Dezvoltarea Educației și Abilităților Tehnice (TESDA) 
a elaborat un spectru larg de programe, atât pentru lucrătorii din ţară, cât şi pentru cei 
aflaţi peste hotare. Aceste programe prevăd cursuri speciale de formare pentru femei, de 
evaluare a competențelor, cursuri on-line, burse pentru programele disponibile în țară și în 
afara ei. Un alt proiect care vizează, în mod eficient, dimensiunea de gen a fost proiectul 
„Tulay”, implementat cu suportul corporaţiei „Microsoft”. 

Un alt subiect important abordat actualmente pe larg ţine de recunoașterea instruirii și 
cunoștințelor achiziţionate de către lucrătorii migranți, care ar permite acestora să-
şi practice meseriile de bază atât în țara gazdă, cât și în cea de origine. În acest sens, 
drept soluție ar putea servi semnarea acordurilor bilaterale în acest domeniu, precum și 
elaborarea standardelor pentru activitățile profesionale/vocaţionale recunoscute.

La fel de importantă este validarea cunoștințelor și competențelor dobândite în context 
informal și non- formal, fenomen foarte răspândit în rândul migranților. Migranții, 
inclusiv cei reîntorşi, cu competențe nerecunoscute, şi-ar putea considera perspectivele 
socio – economice diminuate pe nedrept. Pe lângă tensiunile de pe piața muncii, acest 
aspect generează frustrare în rândul migranților. 

Mai mult decât atât, el reduce șansele migranților de a se integra și posibilitatea de a 
exercita un impact pozitiv asupra economiei. Unele țări au elaborat deja și aplică astfel 
de mecanisme. De exemplu Franța, Finlanda, Olanda, Norvegia și Portugalia au stabilit 
practici de validare, care cuprind toate sau majoritatea sectoarelor educaţionale și dispun 
de cadre legislative sau politici naționale în vigoare. Alte țări precum Danemarca, Marea 
Britanie, Germania, Suedia, România și Spania dispun de sisteme naționale sau cadre de 
sisteme de validare, însă nivelul de implementare a acestora rămâne a fi unul relativ scăzut 
sau există sisteme operaţionale de validare doar pentru un anumit sector. 

54.  Overseas Workers Welfare Administration (OWWA). Republic of Phillipine. Department of Labour and 
Employment. http://www.owwa.gov.ph:8080/wcmqs/about/faq/#tulay, accesat la 3 noiembrie, 2013.
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4.2.3 Implicarea membrilor diasporei în planificarea proiectelor și 
activităţilor de dezvoltare. 

Una dintre seriile inovative de programe implementate sunt considerate cele, care tind 
să coreleze cunoștințele achiziţionate și resursele acumulate de conaționalii din diaspora 
la susținerea dezvoltării țărilor lor de origine. Un exemplu elocvent, în acest sens, poate 
servi programul de Transfer al Cunoștințelor prin intermediul Naționalilor Expatriați 
(TOKTEN), implementat cu suportul PNUD/UNV în peste 30 de țări pentru oferirea unor 
servicii pe termen-scurt de către conaționalii din diaspore guvernelor țărilor lor de origine, 
în domeniile prioritare identificate de către acestea55. Un program similar cu titlul „Migrația 
pentru Dezvoltare în Africa” (MIDA), sprijinit de OIM încearcă să utilizeze abilitățile 
antreprenoriale și cunoștințele profesionale ale expatriaților din Ghana, Etiopia, Burundi, 
Congo și Ruanda. Un efort aparte în cadrul acestui program este dedicat mobilizării 
specialiștilor expatriați, care locuiesc în Italia și care au cunoștințe profunde în domeniul 
serviciilor medicale56. Alte guverne precum India, Pakistan şi Filipine au creat o serie de 
instituții responsabile de comunicarea cu migranții săi din afara țării și relațiile cu diaspora.

4.2.4 Reîntoarcerea temporară şi virtuală 

Proiectul MIDWEB „Migrația pentru Dezvoltare în Balcanii de Vest”, implementat până 
în noiembrie 2012, a oferit oportunități de plasament temporar pentru 60 de specialiști 
calificați, originari din Albania, Bosnia și Herțegovina, Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Kosovo, în temeiul RCSONU 1244 şi care au reşedinţa 
permanentă în Austria, Germania, Italia, Olanda, Elveția sau Marea Britanie. Ulterior, 
participanții au revenit în țările lor de origine, pentru o perioadă scurtă de timp, cu scopul 
de a-şi împărtăși abilitățile și experiențele achiziţionate în străinătate și de a contribui la 
dezvoltarea țării lor de origine.

Durata unor astfel de vizite temporare a constituit, în medie, două luni, iar fiecare 
participant la proiect a beneficiat de o indemnizație, care i-a permis să-şi acopere 
cheltuielile de cazare și consum. Transferul de cunoștințe a avut loc prin intermediul unui 
curs de formare de formatori (ToT), elaborarea unei curricule, defsăşurarea activităților de 
sensibilizare, a studiilor de evaluare şi cursurilor de dezvoltare a abilităților practice, cât 
si altor metodologii relevante.

Adiţional, proiectul a facilitat misiuni de revenire virtuală, care au fost realizate prin 
utilizarea programelor de studii de licenţă/învăţământ la distanţă (e-learning) şi organizarea 
unor conferințe video. Programele şi cursurile de instruire și de predare, curriculele 
elaborate și consultanța de specialitate au fost acordate în diverse domenii, inclusiv în 
sănătate, educație și management, fără prezența fizică a persoanelor implicate în proiect în 
țara de origine. O astfel de misiune de reîntoarcere virtuală poate încorpora două sau trei 
sesiuni, în funcție de tipul de transfer al cunoștințelor.

55.  UNV . TOKTEN Transfer al Cunoștințelor prin intermediul Naționalilor Expatriați. http://www.unv.org/
fileadmin/docdb/pdf/2008/TOKTEN_factsheet_01.12.2008.pdf. accesat la 4 noiembrie, 2013.

56.  IOM. Migraţia pentru Dezvoltare în Africa (MIDA) . http://www.iom.int/cms/mida 
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Tabelul 1: Existenta copiilor de 0-15 ani in gospodăriile migranţilor reîntorşi în funcţie de principalele direcţii 
de migrare 

 Direcția de migrare % Total %

Ţările CSI Ţările UE Alte ţări

0–15 ani nu sunt 49,6 57,0 54,7 51,9

sunt 50,4 43,0 45,3 48,1

Total 100 100 100 100

0–6 ani nu sunt 69,8 76,6 71,7 71,6

sunt 30,2 23,4 28,3 28,4

Total 100 100 100 100

7–15 ani nu sunt 69,1 70,6 73,5 69,9

sunt 30,9 29,4 26,5 30,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabelil 2: Dinamica migrării peste hotare în funcţie de primele direcţii de migrare

Direcția de emigrare (prima tara) Total

Ţările CSI Ţările UE Alte ţări Nr %

Nr % Nr % Nr %

In ce an  ati plecat 
pentru prima data 
peste hotare la 
munca?

Nu țin minte 5 0,8   2 2,3 7 0,7

1975 2 0,2     2 0,2

1978 2 0,2     2 0,2

1980 2 0,3     2 0,2

1981 1 0,2     1 0,1

1985 4 0,7     4 0,4

1986 3 0,4 1 0,5   4 0,4

1987 2 0,2     2 0,2

1988     1 0,6 1 0,1

1989 4 0,6 1 0,4   5 0,5

1990 2 0,4 1 0,4 1 1,0 4 0,4

1991 3 0,4 1 0,4   4 0,4

1992 8 1,2     8 0,8

1993 6 0,9 1 0,4   7 0,7

1994 18 2,7     18 1,8

1995 15 2,3 3 1,2   18 1,8

1996 18 2,8 5 2,2 1 1,4 25 2,5

1997 14 2,1 2 0,7 2 2,4 18 1,8

1998 9 1,3 9 3,7 3 3,4 21 2,1

1999 16 2,5 6 2,2 1 0,9 23 2,3

2000 50 7,6 19 7,6 5 5,0 74 7,4

2001 27 4,1 9 3,5 7 7,3 43 4,2

2002 26 3,9 14 5,5 2 1,8 41 4,1

2003 55 8,3 26 10,4 7 7,0 87 8,7

2004 45 6,8 24 9,7 11 11,8 80 8,0

2005 46 6,9 18 7,4 7 7,7 71 7,1

2006 50 7,5 15 6,2 9 9,2 74 7,3

2007 32 4,8 23 9,2 8 8,3 63 6,2

2008 47 7,1 15 5,9 13 14,1 75 7,5

2009 55 8,3 25 10,1 3 3,1 83 8,2

2010 36 5,4 10 3,8 3 3,6 49 4,8

2011 30 4,5 10 3,9 3 3,5 43 4,3

2012 31 4,7 12 4,7 6 5,8 48 4,8

Total 662 100,0 248 100,0 96 100,0 1,006 100,0
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Tabelul 3: Cauze ale migrării pentru prima data peste hotare în funcţie de principalele direcţii de migrare

De ce ati migrat pentru prima data anume 
in aceasta tara de destinatie?

Directia de emigrare Total

Ţările CSI Ţările UE Alte ţări Răspunsuri %

Răspunsuri % Răspunsuri % Răspunsuri %

Existau oportunitati de lucru si/sau venituri 82,1 69,5 54,4 76,3

Pentru a economisi bani pentru deplasare 3,6 3,1 2,7 3,4

Sistem de securitate social adecvat in aceasta tara 1,7 1,0 1,8 1,5

Sa ma casatoresc/M-am casatorit 0,8 0,4 1,3 0,7

Sa insotesc/urmez sotul/sotia sau parintele 3,4 3,5 6,0 3,7

Am avut alti prieteni/rude in aceasta tara 9,3 17,5 11,1 11,4

Oamenii in aceasta tara sunt prietenosi cu strainii  1,2 1,0 0,4

In aceasta tara existau oportunitati educationale 0,4 1,1 1,0 0,6

Cunosteam limba acelei tari 7,7 5,1 4,9 6,8

Existau inlesniri  pentru ingrijirea medicala  0,3 1,1 0,2

Am avut oportunitate de a face studii in acea tara 0,3 0,5  0,3

Autoritatile din aceasta tara nu sunt stricte 0,4 1,6  0,6

Nu a fost dificil de a pleca ilegal in acea tara 0,9 2,2 1,4 1,3

Am locuit acolo inainte 0,4 0,3 1,1 0,4

Am fost acolo intr-o scurta vizita 0,9 1,4 2,8 1,2

Am putut sa obtin o viza 0,4 5,2 19,9 3,6

Prin Contract de munca  0,3  0,1

NS/NR 0,1   0,1
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Tabelul 4: Informarea despre ţara de destinaţie în funcţie de principalele direcţii de migrare

Directia de emigrare Total

Ţările CSI Ţările UE Alte ţări Răspunsuri 
%Răspunsuri 

%
Răspunsuri 

%
Răspunsuri 

%

Cum aţi auzit de 
ţara în care V-ați 
aflat cea mai lungă 
perioadă de timp?

Am vizitat aceasta tara anterior 9,3 7,6 6,3 8,6

Familia/prietenii mei se afla in 
aceasta tara

41,4 40,6 27,1 39,7

De la familia/prietenii din Moldova 35,6 36,2 32,2 35,4

TV/radio 2,2 0,3 2,5 1,8

Internet 1,4 1,1 2,7 1,5

Ziare/carti/reviste 1,1 0,8 0,9 1,0

Scoală/universitate 1,6 2,2 1,5 1,7

Agențiile/instituțiile/organizațiile 
din aceasta tara

0,9 0,9 2,9 1,1

Agențiile/instituțiile/organizațiile 
din Moldova

0,7 0,9 10,8 1,8

Migrantii reîntorși 11,5 11,9 16,9 12,2

la o companie 0,1   0,1

am plecat mai intii la odihna  0,2   

ca turist 0,2 0,7  0,3

Tabelul 5: Motivele deplasării repetate peste hotare în funcţie de principalele direcţii de migrare

Directia de emigrare Total

Ţările CSI Ţările UE Alte ţări Răspunsuri 
%Răspunsuri 

%
Răspunsuri 

%
Răspunsuri 

%

In cazul in care ati 
fost de mai multe 
ori peste hotare 
pentru perioade 
scurte de timp, care  
a fost motivul unor 
astfel de deplasari?

A fost alegerea mea 69,3 67,6 78,8 69,9

Am fost angajat temporar in baza 
unui contract de munca

8,4 11,1 8,4 9,0

Am facut parte dintr-un program 
migrational pentru migratie

6,3 0,8 1,2 4,5

Am obtinut un loc de munca sezonier 12,7 11,1 4,5 11,5

A fost o singura data 0,9 7,2 3,5 2,7

NS/NR 2,3 2,2 3,6 2,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabelul 6: Nivelul de studii înainte de migrare în funcţie de principalele direcţii de migrare

Directia de emigrare Total

Ţările CSI Ţările UE Alte ţări Nr %

Nr % Nr % Nr %

Nivelul de 
studii inainte 
de plecare 
(grupuri)

Scăzut (fara scoala 
absolvita, primar, 
gimnazial)

121 18,1 20 8,4 15 14,4 156 15,5

Mediu  
(m.general,liceal,sc.
meserii,sc.prof.
teh.,colegiu)

478 71,5 159 68,1 69 65,8 705 70,1

Înalt (superior, masterat, 
doctorat)

69 10,4 55 23,5 21 19,8 145 14,4

Total 668 100,0 233 100,0 104 100,0 1,006 100,0

Care era 
ultimul nivel 
de studii 
finisate, cind 
ati plecat sa 
lucrati peste 
hotare?

Primare 
(4 clase)

2 0,2 1 0,4   2 0,2

Studii medii incomplete 
(9 clase)

120 17,9 19 8,0 15 14,4 153 15,3

Scoala generala
(10–11 clase)

134 20,0 45 19,4 18 17,6 197 19,6

Liceu 
(12 clase)

19 2,9 8 3,4 4 3,6 31 3,1

Scoala de meserii 
(1 an de studii)

106 15,8 27 11,5 12 11,5 144 14,4

Scoala profesionala/
tehnica
(3 ani de studii)

168 25,1 57 24,2 25 23,7 249 24,8

Colegiu 
(2–5 ani de studii)

51 7,7 23 9,6 10 9,3 84 8,3

Studii superioare 
incomplete (licenta) 
(3–4 ani de studii)

51 7,6 40 17,2 13 12,9 104 10,4

Studii superioare 
complete (masterat) 
(5–6 ani de studii)

19 2,8 15 6,3 7 6,9 40 4,0

Total 668 100,0 233 100,0 104 100,0 1,006 100,0
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Tabelul 7: Instruiri speciale pentru pregătirea de migrare şi utilitatea acestora în funcţie de principalele direcţii 
de migrare

Directia de emigrare Total

Ţările CSI Ţările UE Alte ţări Nr %

Nr % Nr % Nr %

Ati participat la vreo  
instruire /training 
inainte de a pleca 
peste hotare in mod 
special, pentru a va 
pregati pentru viata 
sau angajarea in 
strainatate?

Da 24 3,6 13 5,5 13 12,7 50 5,0

Nu 644 96,4 220 94,5 91 87,3 956 95,0

Total 668 100,0 233 100,0 104 100,0 1,006 100,0

In cazul unui raspuns 
afirmativ,   rugam 
sa selectati tipul de 
instruire / training?

Studii/ cursuri 
de cunoastere a 
limbii

4 15,5 6 47,7 7 56,7 17 34,7

Orientare culturala 2 10,4 1 7,7 2 12,8 5 10,3

Formare 
profesionala

16 67,0 5 38,2 3 23,5 24 48,0

Studii universitare 2 7,1 1 6,4 1 7,0 3 6,9

Total 24 100,0 13 100,0 13 100,0 50 100,0

A fost trainingul 
frecventat cu scopul 
de a obtine un loc de 
munca in strainatate 
util sau nu?

Foarte util 14 57,9 12 91,4 9 65,6 34 68,6

Util 9 36,5 0 3,1 4 27,1 13 25,4

Nu prea util 1 5,6   1 7,3 2 4,6

NS/NR   1 5,5   1 1,4

Total 24 100,0 13 100,0 13 100,0 50 100,0
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Tabelul 8: Studii şi abilităţi obţinute peste hotare în funcţie de principalele direcţii de migrare

 Directia de emigrare % Total,%

Ţările CSI Ţările UE Alte ţări

Ati urmat careva studii 
peste hotare

Desigur ca da 3,1 4,7 2,3 3,4

Probabil da 5,4 5,8 5,5 5,5

Probabil nu 15,2 21,2 22,5 17,3

Desigur nu 75,9 68,0 66,7 73,1

NS/NR 0,4 0,4 3,0 0,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Ati obtinut experienta 
de munca, o profesie/
abilitati

Desigur ca da 21,8 27,2 25,7 23,4

Probabil da 38,5 31,0 33,9 36,3

Probabil nu 12,6 15,7 15,9 13,7

Desigur nu 26,0 23,8 21,0 25,0

NS/NR 1,1 2,3 3,5 1,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Ati invatat o limba 
straina

Desigur ca da 27,0 38,1 30,6 29,9

Probabil da 29,1 20,7 20,7 26,3

Probabil nu 16,9 16,2 19,4 17,0

Desigur nu 26,6 24,6 26,2 26,1

NS/NR 0,4 0,4 3,0 0,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabelul 9: Sectoare/domenii de activitate ale migranţilor reîntorşi, pe sexe

  Masculin Feminin Total

Cazuri %

in Republica Moldova pina la migrare

Șomer, niciodată nu am lucrat in Moldova 23,1 30,6 26,0

Agricultura 17,5 13,0 15,7

Constructii 20,0 2,5 13,3

Transport si comunicatii 13,8 2,4 9,4

Comert 3,5 9,7 5,9

Industria alimentara 3,5 6,8 4,7

Industria usoara 3,0 6,7 4,5

Educatie 2,3 7,1 4,2

Gospodarii casnice (menajera, ingrijitoare) 1,1 5,7 2,9

Sanatate/medicina 0,7 5,9 2,7

Alte 11,4 9,6 10,7

 100,0 100,0 100,0

in principala tara de destinatie

răspunsuri, %

Constructii 71,4 21,3 52,1

Gospodarii casnice (menajera, ingrijitoare) 2,1 43,1 17,9

Comert 4,2 10,8 6,7

Transport si comunicatii 8,8 0,4 5,5

Industria alimentara 1,4 7,6 3,8

Industria usoara 2,8 4,1 3,3

Servicii hoteliere sau servicii de restaurant 0,6 7,0 3,1

Agricultura 3,0 3,1 3,0

Alte 6,2 3,5 5,2
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Tabelul 10: Ocuparea migranţlor reîntorşi în funcţie de principalele direcţii de migrare

Directia de emigrare Total

Ţările CSI Ţările UE Alte ţări Nr %

Nr % Nr % Nr %

Care este 
ocupatia Dvs 
de baza la 
moment?

Angajat, antreprenor 199 29,9 74 31,8 38 36,5 312 31,0

 Fermier, lucrator 
familial in agricultura

71 10,6 21 8,9 5 4,8 97 9,6

Muncitor sezonier, 
ocazional

126 18,9 28 12,2 6 5,9 161 16,0

Somer 114 17,1 40 17,3 19 18,6 174 17,3

Persoana economic 
inactiva

154 23,1 69 29,6 36 34,1 259 25,8

NS/NR 3 0,5 0 0,2   3 0,3

Total 668 100 233 100 104 100 1,006 100

Care este 
ocupatia Dvs. 
de baza la 
moment? Deci, 
la moment 
Dvs. sunteti…

Angajat salariat  sau 
lucrator pe cont propriu 
(antreprenor)

199 29,9 74 31,8 38 36,5 312 31,0

Fermier, prelucrez 
propriul teren agricol

56 8,5 15 6,3 4 3,6 75 7,5

Lucrator familial 
neremunerat (prelucrez  
terenul agricol, care 
aparţine altui membru al 
familiei)

14 2,2 6 2,6 1 1,2 22 2,2

Muncitor sezonier (cu 
exeptia fermierilor)

34 5,1 6 2,6 2 2,0 42 4,2

Muncitor ocazional sau  
zilier

92 13,8 22 9,6 4 3,9 118 11,8

Somer 114 17,1 40 17,3 19 18,6 174 17,3

Elev/student 8 1,1 3 1,1 3 3,0 13 1,3

Pensionar/invalid 36 5,4 20 8,6 8 7,8 64 6,4

Casnic/a 85 12,8 39 16,6 19 18,2 143 14,2

Concediu de maternitate 25 3,8 8 3,3 5 5,1 39 3,8

NS/NR 3 0,5 0 0,2   3 0,3

Total 668 100,0 233 100,0 104 100,0 1,006 100,0
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Tabelul 11: Ocuparea migranţlor reîntorşi pe medii de reşedinţă şi sex

Domiciliul /Resedinta Gender

Urban/a Rural/a Masculin Feminin

Nr % Nr  % Nr % Nr %

Care este 
ocupatia 
Dvs. de baza 
la moment? 
Deci, la 
moment Dvs. 
sunteti…

Angajat salariat  sau lucrator 
pe cont propriu (antreprenor)

147 43,7 165 24,6 218 35,2 94 24,3

Fermier, prelucrez propriul 
teren agricol

1 0,2 74 11,1 64 10,3 12 3,0

Lucrator familial neremunerat 
(prelucrez  terenul agricol, 
care aparţine altui membru al 
familiei)

5 1,4 17 2,5 16 2,5 6 1,6

Muncitor sezonier (cu exeptia 
fermierilor)

15 4,5 27 4,0 36 5,8 6 1,6

Muncitor ocazional sau  zilier 41 12,2 78 11,6 89 14,4 30 7,6

Somer 52 15,4 123 18,3 108 17,4 66 17,1

Elev/student 7 2,0 7 1,0 10 1,5 4 1,0

Pensionar/invalid 23 7,0 41 6,1 30 4,9 34 8,7

Casnic/a 33 9,8 110 16,5 46 7,4 98 25,2

Concediu de maternitate 10 2,9 29 4,3 1 0,1 38 9,8

NS/NR 3 0,9 0 0,1 3 0,5 0 0,1

Total 336 100,0 670 100,0 618 100,0 387 100,0
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Tabelul 12: Opinia migranţlor reîntorşi privind experienţa de muncă obţinută peste hotare în funcţie de ocupaţie 

 
 

Ati obtinut experienta de munca, o profesie/abilitati Total

Desigur 
ca da

Probabil 
da

Probabil 
nu

Desigur 
nu

NS/NR %

Care este ocupatia 
Dvs de baza la 
moment?

Angajat, antreprenor 22,7 37,0 11,2 27,2 1,9 100,0

Fermier, lucrator 
familial in 
agricultura

21,2 34,7 14,3 29,4 0,5 100,0

Muncitor sezonier, 
ocazional

20,5 39,8 11,2 26,3 2,3 100,0

Somer 21,5 34,5 16,6 24,9 2,6 100,0

Persoana economic 
inactiva

28,6 34,1 16,2 20,2 0,9 100,0

NS/NR  100,0    100,0

Total 23,4 36,3 13,7 25,0 1,7 100,0

Tabelul 13: Distribuţia migranţilor reîntorşi după perioadele de angajare, pe medii de reşedinţă şi sex 

Sex Domiciliul /Resedinta Total

Masculin Feminin Urban/a Rural/a %

% % % %

In ce termen dupa 
revenirea de peste 
hotare ati resit 
sa Va angajati in 
Moldova? 

Imediat dupa ce am revenit 30,9 23,2 27,1 29,9 28,6

in pina la 3 luni 26,7 32,5 33,9 23,6 28,5

in 4–6 luni 14,6 8,9 8,5 16,7 12,9

in 7–12 luni 8,4 12,3 10,4 8,9 9,6

in peste 1 an 10,0 13,7 8,3 13,7 11,1

nu m/am mai angajat 3,1 3,8 3,7 2,9 3,3

NS/NR 6,3 5,4 8,1 4,3 6,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabelul 14: Caracteristici de bază ale angajării migranţilor, pe medii de reşedinţă şi sex 

Sex Domiciliul /Reședința Total

Masculin Feminin Urban/a Rural/a %

 % % % %

La acest loc de munca 
sunteti angajat in baza de:

Contract de  
munca (cu  carnet 
de munca)

80,2 75,0 75,3 81,5 78,6

Acord verbal 19,8 24,1 24,2 18,5 21,1

Nu raspund  0,9 0,6  0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Activati intr-un sector….? Sector privat 63,9 56,9 64,5 59,3 61,8

Sector  public 33,6 40,3 30,8 39,9 35,6

Sector  
neguvernamental

1,9 2,0 3,3 0,7 2,0

Nu raspund 0,5 0,9 1,3  0,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pentru ce perioada de 
timp ati fost angajat in 
aceasta pozitie?

Mai putin de o luna 2,1 1,4 2,5 1,3 1,9

1–3 luni 6,0 6,7 7,1 5,4 6,2

4–6 luni 2,7 2,1 2,9 2,2 2,5

7–12 luni 6,4 5,4 6,2 6,1 6,1

Mai mult de 1 an 82,1 84,3 80,7 84,6 82,8

Nu raspund 0,7  0,5 0,5 0,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cum credeti, angajatorul 
dvs. plateste careva 
contributii de asigurari 
sociale pentru Dvs.?

Da, desigur 61,0 63,6 59,9 63,4 61,8

Probabil, da 18,0 17,0 21,2 14,6 17,7

Nu 11,3 14,0 10,6 13,4 12,1

Nu stiu 9,0 5,3 7,7 8,0 7,9

Nu raspund 0,7  0,5 0,5 0,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ati desfasurat careva 
activitati part-time 
saptamina trecuta (daca 
angajat – in afara de 
serviciul de baza) ce

Da 15,4 10,1 16,6 11,4 13,8

Nu 84,6 89,9 83,4 88,6 86,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabelul 15: Metode folosite în ultimele 4 săptămîni pentru a găsi un loc de muncă de către şomerii declaraţi, 
care au căutat de lucru 

 Nr %

Agentia Nationala sau teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca Da 16 22,2

Nu 58 77,8

Total 74 100

Demersuri depuse pentru a incepe o activitate pe cont propriu Da 5 6,7

Nu 69 93,3

Total 74 100,0

Inregistrarea la agentii private de ocupare Da 9 12,0

Nu 65 88,0

Total 74 100,0

Plasare de anunturi Da 22 29,2

Nu 52 70,8

Total 74 100,0

Aplicatii in baza anunturilor publicate Da 23 31,2

Nu 51 68,8

Total 74 100,0

Contactarea directa a patronilor sau a responsabililor de angajare Da 44 59,1

Nu 30 40,9

Total 74 100

Contactarea prietenilor, rudelor, colegilor Da 55 74,8

Nu 19 25,2

Total 74 100,0

Tabelul 16: Care sunt  motivele ca nu ati reusit sa gasiti un loc de munca? Indicati cauza care cel mai bine se 
potriveste situatiei Dvs.

 Nr %

Nu pot gasi un serviciu suficient de bine platit 43 57,4

Nu pot gasi un serviciu cu program de lucru care ma aranjează 2 2,6

Nu pot gasi un serviciu cu conditii de  munca care  m-ar  aranja 4 5,6

Nu pot gasi un serviciu dupa specialitate 8 10,0

Nu pot gasi un serviciu din cauza ca nu am experienta de lucru în domeniile în care 
sunt locuri vacante

1 1,9

In localitatea mea nu sunt nici un fel de locuri de munca vacante 16 21,3

Probleme de sanatate 1 1,2

Total 76 100,0
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Tabelul 17: De ce nu ati cautat  un loc de munca in ultimele 4 saptamini?

 Nr %

Am cautat anterior, dar nu am gasit 46 39,9

Nu stiu cum si unde sa caut  un loc de munca 22 19,2

Am gasit deja un loc de munca peste hotare, urmeaza sa incep 11 9,8

S-a finisat sezonul de lucru 8 6,9

Am responsabilitati familiale (inclusiv concediu pentru ingrijirea copilului) 7 6,4

Boala sau invaliditate 7 5,8

Sunt locuri de munca, dar rau platite 4 3,8

Am gasit deja un loc de munca in Moldova, urmeaza sa incep activitatea 3 2,3

Astept rezultatul unui concurs sau interviu de angajare 2 1,8

Urmez cursuri de formare sau reorientare profesionala 2 1,4

Ocupat cu treburi personale 2 1,4

Vreau sa lucrez pe specialitate 1 0,8

Nu am avut interes 1 0,7

Total 115 100,0

Tabelul 18: Căutarea de muncă pe parcursul ultimului an   

 Nr %

Ati cautat  un loc de munca  pe 
parcursul ultimului an, utilizind 
diferite metode?

Da 104 54,9

Nu 86 45,1

Total 190 100,0

Ce fel de loc de  munca ati cautat? Ca salariat (cu contract si  carnet de munca) 42 40,1

Ca nesalariat (fara contract si  carnet de munca 3 2,6

Orice loc de munca 58 55,7

Nu raspund 2 1,5

Total 74 100,0

Ce program de lucru ati cautat? Doar complet 38 36,8

Doar partial 3 3,1

Orice program de lucru 63 60,1

Total 104 100,0
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Tabelul 19: Domeniile în care şomerii au căutat un loc de munca pe parcursul ultimului an   

Nr %

Agricultura, economia vinatului, silvicultura si pescuit Da 18 17,4

Nu 86 82,6

Total 104 100,0

Industrie Da 43 40,7

Nu 62 59,3

Total 104 100,0

Constructii Da 45 42,9

Nu 60 57,1

Total 104 100,0

Comert, hoteluri si restaurante Da 32 31,1

Nu 72 68,9

Total 104 100

Transporturi si comunicatii Da 22 20,9

Nu 83 79,1

Total 104 100,0

Administratie publica Da 10 9,8

Nu 94 90,2

Total 104 100,0

Invatamint Da 5 5,1

Nu 99 94,9

Total 104 100,0

Sanatate si asistenta sociala Da 4 4,0

Nu 100 96,0

Total 104 100,0
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Tabelul 20: Funcţia solicitată în caz de angajare 

Nr %

Conducator al autoritatilor publice de toate nivelurile, con 2 2,2

Specialist cu nivel superior de calificare 7 6,9

Specialist cu nivel mediu de calificare 17 16,4

Functionar administrativ 3 3,2

Lucrator in servicii, gospodaria de locuinte si deservire comunală 13 12,0

Lucrator calificat in agricultura, silvicultura, vinatoare, 2 2,4

Muncitor calificati in intreprinderi industriale mari si mic 22 21,5

Operatori, aparatisti, masinisti, lacatusi-asamblori 4 3,5

Muncitori necalificat 32 30,3

Fortele armate 2 1,8

 104 100,0

Tabelul 21: Motive pentru care persoanele economic inactive nu lucrează

 Cazuri Răspunsuri Răspunsuri %

Nu este nevoie sa lucrez, sotul/sotia asigura material familia 60 60 22,3

Nu pot gasi nici un fel de serviciu 96 96 36,0

Nu pot gasi un serviciu suficient de bine platit 118 118 44,2

Nu pot gasi un serviciu dupa specialitate 36 36 13,3

Am un serviciu sezonier sau ocazional 16 16 5,9

Trebuie sa am grija de gospodarie 91 91 34,2

Trebuie sa am grija de copil mic (sub 3 ani) 65 65 24,2

Trebuie sa am grija de copil mic (de 4-6 ani) 24 24 9,0

Nu exista gradinita in localitate, nu am unde lasa copiii 3 3 1,1

Nu pot munci din cauza virstei/starii de sanatate 62 62 23,3

Nu pot munci deoarece  fac studii 23 23 8,6

Ingrijeste de sotia bolnava 4 4 1,6

Intentionez sa plece peste hotare 7 7 2,7

Este insarcinata 2 2 0,8

Isi construieste casa 3 3 1,1

Conditii precare de munca 2 2 0,6

Primesc remitente de la copii 3 3 1,3

Economii 1 1 0,3

NR 3 3 1,2

Total 267   
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Tabelul 22: Probabilitatea respondenţilor inactivi ca In urmatoarele 12 luni să decidă sa se angajeze sau sa 
caute un loc de munca 

%

Cit de probabil este ca Dvs. In urmatoarele 12 luni veti decide sa va 
angajati sau sa cautati un loc de munca?

Foarte probabil 7.2

Probabil 19.2

Putin probabil 33.3

Deloc probabil 38.0

NS/NR 2.3

Total 100.0

Tabelul 23: Folosirea banilor cîştigaţi de către respondenţi din muncă peste hotare 

Cazuri Răspunsuri % Răspunsuri %

Cheltuieli de trai 798 798 79,3

procurarea bunurilor(masina,casa,apartament) 87 87 8,6

Pentru a finanta studiile unui membru al gospodariei 84 84 8,4

reparatie/constructie 76 76 7,6

economii 27 27 2,7

sanatate/medicamente 26 26 2,6

Pentru a investi sau a  lansa o afacere 26 26 2,6

intoarcerea datoriilor 22 22 2,2

pentru distractie/odihna 16 16 1,6

ajutor copiilor,parintilor,rudelor 13 13 1,3

procurarea animalelor,prelucrarea paminturilor 7 7 0,7

pentru nunta 6 6 0,6

procurare de tehnica,mobila 6 6 0,6

a fost amagit, nu a cistigat nimic 3 3 0,3

imormintare 2 2 0,2

procurarea terenurilor arabile 2 2 0,2

NȘ 6 6 0,6

Total 1,006   
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Tabelul 24: Caracteristici comparative ale situaţiei familiei, migranţilor reîntorşi  

Sex Total

Masculin Feminin %
% %

Cum ati aprecia Propria Dvs. bunăstare si 
situația financiara a familiei Dvs. înainte 
de plecarea Dvs. peste hotare si înainte de 
reîntoarcerea Dvs. in Moldova?

Mult mai bine înainte de plecare 2,7 2,6 2,6

Mai bine înainte de plecare 4,3 5,7 4,8

Nici o schimbare 13,4 14,9 14,0

Mai bine după întoarcere 45,4 47,2 46,1

Mult mai bine după întoarcere 33,9 28,6 31,9

NS/NR 0,3 1,0 0,6

Total 100,0 100,0 100,0

Cum ați aprecia Studiile/calificările Dvs. 
înainte de plecarea Dvs. peste hotare si 
înainte de reîntoarcerea Dvs. in Moldova?

Mult mai bine înainte de plecare 1,5 1,6 1,5

Mai bine înainte de plecare 3,6 3,6 3,6

Nici o schimbare 67,9 66,6 67,4

Mai bine după întoarcere 15,5 16,0 15,7

Mult mai bine după întoarcere 10,4 10,6 10,5

NS/NR 1,1 1,6 1,3

Total 100,0 100,0 100,0

Cum ați aprecia Experiența Dvs.  de lucru 
înainte de plecarea Dvs. peste hotare si 
înainte de reîntoarcerea Dvs. in Moldova?

Mult mai bine înainte de plecare 0,6 1,5 0,9

Mai bine înainte de plecare 3,5 4,2 3,8

Nici o schimbare 31,1 36,3 33,1

Mai bine după întoarcere 43,0 36,9 40,7

Mult mai bine după întoarcere 21,0 19,6 20,5

NS/NR 0,9 1,4 1,1

Total 100,0 100,0 100,0

Cum ați aprecia Sănătatea Dvs. înainte de 
plecarea Dvs. peste hotare si înainte de 
reîntoarcerea Dvs. in Moldova?

Mult mai bine înainte de plecare 10,1 10,9 10,4

Mai bine înainte de plecare 25,1 24,4 24,8

Nici o schimbare 55,3 52,4 54,2

Mai bine după întoarcere 6,6 6,6 6,6

Mult mai bine după întoarcere 2,6 4,0 3,2

NS/NR 0,4 1,6 0,9

Total 100,0 100,0 100,0

Cum ați aprecia Respectul de sine  înainte 
de plecarea Dvs. peste hotare si înainte de 
reîntoarcerea Dvs. in Moldova?

Mult mai bine înainte de plecare 3,5 2,5 3,1

Mai bine înainte de plecare 6,3 8,2 7,1

Nici o schimbare 51,0 47,6 49,7

Mai bine după întoarcere 22,6 24,5 23,3

Mult mai bine după întoarcere 15,4 15,3 15,4

NS/NR 1,2 1,8 1,4

Total 100,0 100,0 100,0
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Tabelul 25: Beneficii care derivă din munca de peste hotare a migranţilor reîntorşi în funcţie de sexe  

Sex Total
Masculin Feminin %

% %
Ați oferit familiei resurse pentru trai la acel moment? Desigur ca da 56,1 59,1 57,3

Probabil da 31,2 32,1 31,5
Probabil nu 9,2 5,0 7,6
Desigur nu 3,1 3,4 3,2
NS/NR 0,5 0,4 0,4

Total 100,0 100,0 100,0
Ați oferit familiei resurse pentru trai pe termen lung, inclusiv 
la întoarcere

Desigur ca da 37,6 41,3 39,0
Probabil da 36,0 33,4 35,0
Probabil nu 15,7 17,3 16,3
Desigur nu 10,1 7,4 9,0
NS/NR 0,6 0,6 0,6

Total 100,0 100,0 100,0
Ați acumulat ceva bani si i-ați cheltuit pentru a cumpăra mai 
multe lucruri scumpe (ex: sa cumpăr/ construiesc o casa/un 
apartament)

Desigur ca da 24,1 30,6 26,6
Probabil da 20,9 18,6 20,0
Probabil nu 23,6 25,6 24,4
Desigur nu 30,4 23,9 27,9
NS/NR 1,0 1,3 1,1

Total 100,0 100,0 100,0
Ați acumulat ceva bani pentru studii (ale Dvs. înșivă sau ale 
copiilor)

Desigur ca da 23,3 24,1 23,6
Probabil da 19,3 21,6 20,2
Probabil nu 20,6 21,5 20,9
Desigur nu 35,9 31,6 34,3
NS/NR 0,9 1,1 1,0

Total 100 100 100
Ați urmat careva studii peste hotare Desigur ca da 2,5 4,7 3,4

Probabil da 5,7 5,2 5,5
Probabil nu 16,9 17,9 17,3
Desigur nu 74,3 71,2 73,1
NS/NR 0,5 0,9 0,7

Total 100,0 100,0 100,0
Ați obținut experiența de munca, o profesie/abilitați Desigur ca da 21,5 26,5 23,4

Probabil da 38,6 32,5 36,3
Probabil nu 12,4 15,7 13,7
Desigur nu 26,3 22,8 25,0
NS/NR 1,1 2,5 1,7

Total 100,0 100,0 100,0
Ați învățat o limba străina Desigur ca da 29,5 30,6 29,9

Probabil da 25,7 27,3 26,3
Probabil nu 17,9 15,6 17,0
Desigur nu 26,4 25,6 26,1
NS/NR 0,5 0,9 0,7

Total 100,0 100,0 100,0
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Tabelul 26: Pierderi care derivă din munca de peste hotare a migranţilor reîntorşi în funcţie de sexe  

Sex Total
Masculin Feminin %

% %
Ati ramas fara loc de munca/ ati fost disponibilizat in 
Moldova

Desigur ca da 8,0 9,6 8,6

Probabil da 15,7 13,7 14,9

Probabil nu 23,6 21,4 22,7

Desigur nu 51,8 54,3 52,7

NS/NR 0,9 1,1 1,0

Total 100,0 100,0 100,0

Ati pierdut calificarile, abilitatile de lucru Desigur ca da 3,4 3,4 3,4

Probabil da 5,8 8,2 6,8

Probabil nu 31,4 32,4 31,8

Desigur nu 58,5 54,7 57,1

NS/NR 0,8 1,2 1,0

Total 100,0 100,0 100,0

Familia Dvs. a avut de suferit (lacune/lipsuri in educatia 
copiilor Dvs., divort, etc.)

Desigur ca da 14,2 16,3 15,0

Probabil da 21,7 21,2 21,5

Probabil nu 22,4 25,4 23,6

Desigur nu 40,2 35,9 38,6

NS/NR 1,4 1,1 1,3

Total 100,0 100,0 100,0

Dvs. ati avut de suferit (lacune/lipsuri in educatia copiilor 
Dvs.,  divort, etc.)

Desigur ca da 14,2 16,4 15,0

Probabil da 23,9 21,4 23,0

Probabil nu 21,5 26,5 23,4

Desigur nu 39,4 34,0 37,3

NS/NR 0,9 1,7 1,2

Total 100,0 100,0 100,0

Starea sanatatii Dvs. s-a inrautatit Desigur ca da 13,3 12,2 12,9

Probabil da 23,3 23,7 23,4

Probabil nu 29,7 31,4 30,4

Desigur nu 32,3 30,6 31,7

NS/NR 1,4 2,2 1,7

Total 100,0 100,0 100,0

Ati fost fortat sa abandonati studiile  din motivul plecarii Desigur ca da 3,9 2,5 3,3

Probabil da 4,9 4,9 4,9

Probabil nu 16,3 16,3 16,3

Desigur nu 74,0 74,7 74,2

NS/NR 0,9 1,6 1,2

Total 100,0 100,0 100,0
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Tabelul 27: Principalele consecinţe negative ale emigraţiei exprimate de către migranţii reîntorşi în funcţie de 
sexe

Sex Total

Masculin Feminin Nr %
% % Nr %

Care este principala 
consecinta negativa 
a emigrarii?

Exodul de creieri 
(profesioniștii au părăsit tara)

51 11,8 31 12,5 83 12,1

Tineretul a părăsit Moldova 135 31,1 90 35,9 225 32,9

Copii au rămas fără îngrijire 
părinteasca

114 26,3 60 23,8 174 25,4

Familii distruse 112 25,7 61 24,3 173 25,2

Inflația datorata remitentelor 14 3,3 3 1,4 18 2,6

Rămân bătrâni neajutorați 1 0,2 1 0,3 2 0,2

Pământuri neprelucrate 2 0,6 0 0,2 3 0,4

Micșorarea numărului 
populației

1 0,3   1 0,2

Sănătatea populației   1 0,4 1 0,2

Nu știu/Nu răspund 3 0,8 3 1,3 7 1,0

Total 435 100,0 251 100,0 686 100,0
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Tabelul 28: Intenţii de emigrare exprimate de către migranţii reîntorşi în funcţie de sexe  

Sex Total

Masculin Feminin Nr %

Nr % Nr %

Va gândiți serios, la moment, 
sa re-emigrați?

Da 250 40,4 180 46,5 430 42,7

Nu 369 59,6 207 53,5 576 57,3

Total 618 100,0 387 100,0 1.006 100,0

In cazul unui răspuns 
afirmativ, cit de probabil 
este ca Dvs. veți pleca in 
principala tara de destinație, 
in care ați mai fost?

Foarte puțin probabil 23 9,2 21 11,5 44 10,2

Destul de puțin probabil 27 10,7 20 11,3 47 10,9

Destul de probabil 105 41,9 78 43,4 183 42,5

Foarte probabil 83 33,2 48 26,8 131 30,5

NS/NR 13 5,1 13 7,0 25 5,9

Total 250 100,0 180 100,0 430 100,0

Daca ați pleca peste peste 
hotare, Va rog sa-mi spuneți, 
ați pleca...?

La munca 204 81,5 148 82,1 351 81,8

Cu traiul 46 18,5 32 17,9 78 18,2

Total 250 100,0 180 100,0 430 100,0

Cit de probabil sau 
improbabil este ca veți pleca 
din Republica Moldova in 
următoarele 6 luni?

Deloc probabil 43 17,1 49 27,3 92 21,4

Putin probabil 57 22,8 52 28,7 109 25,3

Probabil 83 33,2 46 25,5 129 30,0

Foarte probabil 67 26,9 33 18,5 100 23,4

Total 250 100,0 180 100,0 430 100,0

Cit de probabil sau 
improbabil este ca veți pleca 
din Republica Moldova in 
următoarele 2 ani?

Deloc probabil 19 7,8 13 7,1 32 7,5

Putin probabil 19 7,6 20 10,9 39 9,0

Probabil 73 29,4 58 32,5 132 30,7

Foarte probabil 138 55,2 89 49,5 227 52,8

Total 250 100,0 180 100,0 430 100,0
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Tabelul 29: Motive de emigrare exprimate de către migranţii reîntorşi care intenţionează să plece cu traiul peste 
hotare (solicitate trei răspunsuri)

Motivele privind mutarea cu traiul in afara tarii Cazuri Răspunsuri Răspunsuri %

Exista oportunități de lucru si/sau venituri 48 48 61,5

Cunosc limba acelei tari 25 25 31,6

Sistem de securitate social adecvat in aceasta tara 19 19 24,4

Am prieteni/rude in aceasta tara 14 14 17,7

Am locuit acolo înainte 11 11 14,2

Exista înlesniri  pentru îngrijirea medicala 9 9 11,3

Sa însoțesc/urmez șotul/șotia sau părintele 9 9 10,9

Pentru a economisi bani pentru deplasare 8 8 10,8

Nu este dificil de a pleca ilegal in acea tara 7 7 9,5

Oamenii in aceasta tara sunt prietenoși cu străinii 7 7 9,4

Am putut sa obțin o viza 5 5 6,2

In aceasta tara exista oportunități educaționale 4 4 4,7

Sa mă căsătoresc 3 3 4,1

Am fost acolo intr-o scurta vizita 3 3 3,4

Nu vad viitor acasă 2 2 2,2

Autoritățile din aceasta tara nu sunt stricte 1 1 1,1

Nu este lucru pe specialitate acasă 1 1 0,9

Am oportunitate de a face studii in acea tara 0 0 0,5

Tptal 78

ILO-Return-Migrants-RO.indd   111ILO-Return-Migrants-RO.indd   111 5/30/2014   11:38:23 AM5/30/2014   11:38:23 AM



Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova

112

Tabelul 30: Factori care impulsionează migraţia, declaraţi de către migranţii reîntorşi care intenţionează să 
plece la muncă sau cu traiul peste hotare (solicitate trei răspunsuri)

 Cazuri Răspunsuri Răspunsuri %

Sa-mi îmbunătățesc nivelul de trai 271 271 63,0

Nu am un serviciu/nu pot sa îmi găsesc un serviciu 185 185 43,1

Nu vad un viitor aici 143 143 33,4

Natura serviciului nesatisfăcătoare 73 73 16,9

Pentru a rambursa datoriile 69 69 16,0

Sa finanțez studiile copiilor 65 65 15,1

Vreau sa plec peste hotare 60 60 14,0

Sistem de securitate sociala  dezavantajos 49 49 11,3

Sa primesc servicii de sănătate adecvate 41 41 9,6

Sa însoțesc/urmez șotul/șotia sau părintele 26 26 6,0

Nu îmi place sa locuiesc in Moldova 20 20 4,6

Sa mă căsătoresc/M-am căsătorit 8 8 1,9

Sa obțin studii 5 5 1,2

Sărăcia 4 4 0,9

Finisarea construcției casei 3 3 0,6

Situația politica din tara 1 1 0,2

Afacere peste hotare 1 1 0,2

Nu cunosc bine limba romana 1 1 0,2

Sa finanțeze nunțile copiilor 1 1 0,2

NS/NR 5 5 1,2

Total 430   
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Tabelul 31: Motivele care au condus la reîntoarcerea in Moldova, declarate de către migranţii reîntorşi

Motivele care au condus la reîntoarcerea in Moldova Cazuri Răspunsuri Răspunsuri %

Motive de familie 255 255 25,3

V-a fost dor de casa 251 251 24,9

Părinții/șotul/șotia au  insistat sa mă întorc 201 201 20,0

Permis expirat 149 149 14,8

Sănătate precara 133 133 13,2

Disponibilizarea de către angajator/sfârșitul contractului 131 131 13,0

V-ați confruntat cu probleme privind creșterea copiilor 129 129 12,8

Nu ați găsit un loc de  munca 124 124 12,3

Remunerare mica 106 106 10,5

A fost nevoie de prezenta Dvs. pentru afacerea de familie 81 81 8,1

Nu v-a plăcut lucrul 77 77 7,6

Ați reușit sa economisiți suficienți bani 54 54 5,3

Am vrut sa mă căsătoresc aici 36 36 3,5

Ați început o afacere după întoarcerea acasă 21 21 2,1

Ați  finisat studiile 13 13 1,3

Ați fost deportat de către autorități 12 12 1,2

nu s-a achitat banii 10 10 1,0

sănătate precara a membrilor familiei 10 10 1,0

Pensionare 8 8 0,8

Ați moștenit proprietăți/pământ 8 8 0,8

am găsit de lucru acasă 6 6 0,6

vârsta 6 6 0,6

este însărcinata 5 5 0,5

trebuia sa continui studiile in RM 4 4 0,4

decesul unei rude 2 2 0,2

criza din Europa 2 2 0,2

pentru perfectarea documentelor 2 2 0,2

sa organizeze nunta fiicei 2 2 0,2

am revenit la serviciul din RM 2 2 0,2

a fost chemat la armata 1 1 0,1

comportament discriminator a băștinașilor fata de moldoveni 1 1 0,1

are afacere nelegalizata,dar care aduce bani 1 1 0,1

NS/NR 6 6 0,6

Total 1.006
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