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Rezumat:
Articolul vizează fenomenul copiilor migranților moldoveni în Italia. Pentru a evidenția 
caracteristicile esențiale ale procesului de adaptare socială, este necesar să se efectueze 
cercetări extinse. În acest scop, a fost realizat un studiu care a implicat 100 de tineri cu 
vârste cuprinse între 18-23 de ani - migranți moldoveni în Italia. Studiul a fost completat 
de o serie de interviuri cu migranții moldoveni care au copii născuți în Italia sau veniți 
în Italia la vârste diferite pentru reunificarea familiei, precum și interviuri cu lideri ai 
asociațiilor, psihologi, jurnaliști etc. Metodele de cercetare utilizate au permis conturarea 
unui cadru important al situației copiilor moldoveni. Rezultatele cercetării pot fi un re-
per pentru aprofundarea studierii proceselor de adaptare socială a minorilor moldoveni 
prezenți în alte țări cu un număr mare de migranți moldoveni, cum ar fi Federația Rusă, 
Spania, Portugalia, Grecia etc.
Cuvinte-cheie: minori migranți, proces de integrare, migranţi moldoveni, minori străini, 
reușită școlară. 

Summary
The theme of our research concerns the children of Moldovan migrants in Italy. To un-
derline the essential characteristics of social adaption, it is necessary to conduct extensive 
studies. To this end, we conducted a research study involving 100 young people aged 18-23 
years Moldovan migrants in Italy. The study was completed by a series of interviews with 
Moldovan migrants who have children born in Italy or moved to different ages for family 
reunification, with leaders of associations, psychologists, journalists etc. Research methods 
used allow to create a important framework on the situation of Moldovan children. The 
research results can be a start for studying the social adaption of Moldovan minors present 
in other countries with large number of Moldovan migrants, such as the Russian Federa-
tion, Spain, Portugal, Greece etc.
Keywords: Migrant minor, integration process, Moldovan migrants, foreign minors, scho-
ol success.

E fectele și consecinţele crizei economice globale, dar și instabilitatea politică și so-
cial-economică din Republica Moldova au dus la redimensionarea migraţiei externe din 
Republica Moldova. În ultimii ani s-a diversifi cat considerabil numărul ţărilor în care 
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se afl ă cetăţeni moldoveni, a crescut gradul de acces la cetăţenia ţării gazdă și numărul 
celor care au obţinut un pașaport eliberat de una din ţările europene [1, pp. 123-142]. 

La această etapă a proceselor migraţionale se atestă o sporire a prezenţei în alte ţări 
a comunităţilor cetăţenilor moldoveni, un proces de stabilizare a afl ării lor peste hota-
re, de creștere și formare a generaţiilor secunde. Au fost înregistrate mai multe aspecte 
politice, socioeconomice și culturale care nu pot fi  neglijate [2, pp. 4-215]. Dimpotrivă, 
acestea reprezintă un teren de cercetare în continuă ascendenţă. 

Experţii în domeniu din Republica Moldova au subliniat faptul că „migraţia are un 
caracter sistemic și global pentru societatea contemporană, cu implicaţii politice, soci-
ale, economice” [3, pp. 5-6]. 

Un aspect mai puţin cercetat în Republica Moldova, când vorbim despre comunită-
ţile noastre din alte ţări, este impactul migraţiei asupra copiilor cetăţenilor moldoveni și 
formarea generaţiilor secunde [4, pp. 94-105]. Republica Moldova este o ţară cu o istorie 
recentă de emigraţie, dar cei 25 de ani de la înregistrarea primelor valuri de migranţi și-
au lăsat decisiv amprenta asupra mai multor domenii vitale. Din punct de vedere demo-
grafi c, aceasta a provocat o scădere drastică a numărului populaţiei, inclusiv a număru-
lui minorilor moldoveni. Efectele migraţiei asupra populaţiei Republicii Moldova devin 
tot mai evidente, dezechilibrul demografi c accentuându-se de la un an la altul. Impactul 
migraţiei părinţilor asupra copiilor rămași singuri, cu bunicii, alte rude, a fost covârși-
tor [5, pp. 4-250]. Experţii în domeniu au avertizat anterior asupra transformărilor de 
bază privind caracterul migraţiei populaţiei și infl uenţa proceselor migraţionale asupra 
situaţiei demografi ce, subliniind că „situaţia demografi că nou-creată va avea consecinţe 
negative și imprevizibile pentru dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova 
în următoarele decenii” [6, pp. 4-175].  

Ţinând cont de complexitatea fenomenului, în procesul cercetării știinţifi ce este ne-
cesară abordarea interdisciplinară. Problema se pretează studierii din multiple perspec-
tive : politologică, sociologică, demografi că, economică, fi losofi că, psihologică etc.

Profilul tinerilor migranţi și problemele cu care s-au confruntat 
în prima perioadă de ședere în Italia 

Migraţia cetăţenilor moldoveni în ţările Europei de Vest a ajuns într-o nouă fază – cea 
a generaţiilor secunde. În literatura de specialitate se folosesc termenii 1.25G, 1.5G sau 
1.75G pentru persoanele care au emigrat/imigrat în perioada copilăriei (Asher, 2011) și 
2G (generaţii secunde) care constituie copiii născuţi peste hotare. 

Care este diferenţa dintre aceste generaţii de migranţi? 1.25G,  1.5G, 1.75G sunt 
copii care s-au născut și au trăit primii ani de viaţă în Republica Moldova și ulterior au 
plecat la părinţi peste hotare. Categoria copiilor care au emigrat la o vârstă fragedă peste 
hotare reprezintă generaţia 1.75, copiii care au plecat la vârsta de 6-12 ani reprezintă  
generaţia 1.5, iar copiii care au plecat mai târziu formează generaţiile 1.25. Generaţiile 
secunde le constituie copiii născuţi peste hotare - în cazul nostru, copiii născuţi de ce-
tăţenii moldoveni care au plecat peste hotare (în familii unde cel puţin un părinte este 
migrant moldovean). 
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Atunci când pleacă peste hotare, copiii poartă însemnele ţării de origine, ulterior 
integrându-se în societatea de destinaţie. Cel mai frecvent pentru acești copii apare pro-
blema limbii vorbite. În interiorul lor are loc o confruntare între limba maternă și limba 
ţării în care au migrat. Identitatea acestor copii este o combinare a culturii și tradiţiilor 
ţării de origine și a celei de reședinţă. Sociologul Ruben G. Rumbaut menţionează că 
identitatea acestor copii este afectată de ţara în care și-au schimbat reședinţa, fi ind de-
pendentă și de vârsta la care aceștia și-au schimbat domiciliul. Acești copii cunosc cel 
puţin două limbi și se integrează mai ușor în ţara de destinaţie în comparaţie cu părinţii 
lor adulţi. Mulţi dintre acești copii împărtășesc, de asemenea, valorile culturale ale celor 
două ţări – cea în care s-au născut și cea în care au crescut. 

Statisticile ofi ciale din Italia atestau 26.047 minori moldoveni la începutul anului 
2015 [7, p. 6]. Respectiv, ne-am propus drept scop elucidarea particularităţilor de inte-
grare în Italia a tinerilor moldoveni.  

Obiectivele cercetării au cuprins: (i) analiza problemelor cu care se confruntă mi-
norii în procesul de integrare în Italia, (ii) evidenţierea mediului de sprijin al tinerilor 
în procesul de integrare; (iii) stabilirea gradului de cunoaștere a limbii italiene, dar și 
a limbii în care minorii discută în familie cu părinţii, (iv) cunoașterea opiniei tinerilor 
despre posibilităţile de angajare în Italia și Republica Moldova în conformitate cu pre-
gătirea profesională; (v) analiza intenţiilor de viitor ale tinerilor. 

Pentru a răspunde scopului și obiectivelor cercetării s-a optat pentru ancheta socio-
logică pe bază de chestionar pe un eșantion de 100 de tineri migranţi moldoveni cu vâr-
sta de 18-23 ani și cu reședinţa obișnuită peste hotarele Republicii Moldova (a se vedea 
Tabelul 1). Cercetarea a fost realizată în perioada februarie – iulie 2015, în parteneriat 
cu Ambasada Republicii Moldova în Italia.

Tabelul 1. Profi lul tinerilor migranţi din Italia care au participat la cercetare

Procent
Total 100%

Vârsta 18-20 ani 58,0
21-23 ani 42,0

Sexul Masculin 43,0
Feminin 57,0

Nivelul de studii 
Medii 36,0
Medii speciale 25,0
Superioare 39,0

Vârsta la care mama/
tata a plecat în Italia 

1-5 ani 17,0
6-10 ani 51,0
Peste 10 ani 32,0

De cât timp vă afl aţi 
peste hotare 

2-3 ani 29,0
4-9 ani 48,0
Peste 10 ani 23,0
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Fig. 1. Problemele întâmpinate în primele luni de afl are în Italia 

Păstrarea integrităţii familiei este considerată unul din factorii pozitivi care infl uen-
ţează benefi c procesul de integrare a copiilor migranţilor în ţara gazdă [8, p. 186-188].  
Fiecare al treilea copil care a rămas cu tata la plecarea mamei în Italia a avut probleme de 
readaptare cu mama în primele luni de afl are în Italia. Fiecare al patrulea copil care avea 
de la unu la cinci ani atunci când a plecat mama peste hotare, în primele luni de afl are în 
Italia s-a confruntat cu probleme de readaptare cu mama. Cu cât vârsta copilului la ple-
carea mamei a fost mai mare, cu atât se micșorează problemele de readaptare cu mama. 
Fiecare al treilea copil pe care mama l-a luat în Italia după o perioadă de până la doi ani 
a semnalat că nu a întâmpinat difi cultăţi în procesul de adaptare. 

Problemele pe care le-au întâmpinat cel mai des copiii care au plecat la părinţi în 
Italia sunt diverse. Rezultatele studiului relevă însă că 19 la sută din copii au avut difi cul-
tăţi în integrarea pe piaţa muncii atunci când au împlinit vârsta legală pentru angajare, 
15 la sută - probleme legate de permisul de ședere etc. Întâmpină probleme în integrarea 
pe piaţa muncii tinerii care se afl ă de o perioadă mică peste hotare (peste 50 la sută din 
cei care au doar 3 ani de când se afl ă în Italia, în comparaţie cu doar 10 la sută din cei 
care se afl ă de o perioadă mai îndelungată). 

Frecvent, copiii s-au confruntat cu difi cultăţi în procesul de integrare în școală, in-
stituţie extrem de importantă în procesul de inserţie socială [9]. La acest capitol sem-
nalăm că au existat difi cultăţi atât în socializarea cu colegii de clasă italieni, dar și în 
relaţionarea cu profesorii de la școală. 
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Fig. 2. Cine a ajutat minorii migranţi în procesul de integrare

Suportul în procesul de adaptare/integrare în Italia este oferit în cea mai mare parte 
de rude (62%) și  prieteni (46%). Aportul din partea organizaţiilor sociale, inclusiv dias-
pora în procesul de integrare, este destul de redus (14%). 

Gradul de cunoaștere a limbii italiene; menţinerea limbii române 
ca limbă vorbită în familiile migranţilor moldoveni

Gradul de cunoaștere a limbii italiene prezintă unul dintre factorii care contribuie 
la o adaptare mai armonioasă a tinerilor migranţi în Italia. Tinerii apreciază drept foarte 
bun gradul de cunoaștere a limbii italiene. Totuși, semnalăm că perioada de afl are în 
Italia contribuie la o mai bună cunoaștere a limbii (a se vedea Tabelul 2). 

Tabelul 2. Gradul de cunoaștere a limbii italiene în relaţie 
cu perioada de afl are peste hotare, %

Foarte buna Bună Sufi cientă

Perioada afl ării 
peste hotare

Până la 3 ani 10,3 62,1 27,6
3-9 ani 70,2 27,7 2,1
10 ani şi mai mult 87,0 13,0 0
Total 56,6 34,3 9,1

Gradul de cunoaștere a limbii italiene este infl uenţat frecvent de familie. Datele 
cercetării relevă că în 56 la sută din familiile tinerilor acasă se vorbește atât în limba 
română, cât și în cea italiană. În acest mod, are loc învăţarea reciprocă a limbii italiene a 
tinerilor de la părinţi, dar și a părinţilor de la tineri. Doar în 31 la sută din familii acasă 
se vorbește doar în limba română. Ponderea familiilor în care se vorbește româna se 
diminuează în funcţie de perioada afl ării peste hotare (a se vedea Tabelul 3). 
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Tabelul 3. Limba vorbită în familie în funcţie de perioada afl ării peste hotare, %

Româna şi 
italiana 

Prevalent 
româna 

Prevalent 
italiana 

Doar 
în limba 
italiană 

Altă 
situaţie

Perioada 
afl ării peste 

hotare

Până la 3 ani 31,0 69,0 0 0 0
3-9 ani 66,7 20,8 4,2 6,3 2,1
10 ani şi mai mult 65,2 4,3 26,1 4,3 0
Total 56,0 31,0 8,0 4,0 1,0

Limba vorbită cu prietenii relevă, pe de o parte, tendinţa tinerilor spre integrare în so-
cietatea italiană, iar pe de altă parte, și încercarea de a păstra gradul de cunoaștere a limbii 
materne. Însă, la acest capitol situaţia depinde de perioada de afl are a tinerilor peste hotare 
(a se vedea Tabelul 4). Astfel, 60 la sută dintre tinerii care au o perioadă de până la 3 ani de 
afl are în Italia discută cu prietenii prevalent în limba română, 36 la sută în limba română 
și cea italiană și 4 la sută doar în limba italiană. Dintre tinerii cu o perioadă de 3-9 ani de 
afl are în Italia, 46 la sută discută cu prietenii în limbile română și italiană, 26 la sută - pre-
valent în română, 17 la sută - prevalent în italiană și 11 la sută - doar în italiană. Dintre 
tinerii care se afl ă în Italia de 10 ani și mai mult, 44 la sută discută cu prietenii prevalent 
în italiană, 30 la sută în limbile italiană și română, 26 la sută doar în italiană și numai 4 la 
sută prevalent în limba română. Aceste tendinţe ne demonstrează procesul de integrare 
treptată a generaţiilor secunde de migranţi moldoveni în societatea italiană și reducerea 
numărului celor care mai discută în limba română cu prietenii. 

Tabelul 4. Limba preferată pentru discuţii cu prietenii în funcţie 
de perioada afl ării peste hotare, %

Româna 
şi italiana 

Prevalent 
româna 

Prevalent 
italiana 

Doar în limba 
italiană 

Perioada afl ării 
peste hotare

Până la 3 ani 35,7 60,7 0 3,6
3-9 ani 45,7 26,1 17,4 10,9
10 ani şi mai mult 30,4 4,3 43,5 26,1
Total 39,2 30,9 18,6 12,4

Șansele de a accede pe piaţa muncii din ţara gazdă și prezenţa
 oportunităţilor egale la angajare

Posibilitatea de a găsi un loc de muncă în Italia conform pregătirii profesionale este 
în directă corelaţie cu perioada de afl are a tinerilor în această ţară. Astfel, 59,1% dintre 
cei care au o perioadă de afl are de peste 10 ani în Italia sunt convinși că au șanse mari, 
în comparaţie cu doar 13,8% dintre cei care se afl ă doar de 3 ani în Italia (a se vedea 
Tabelul 5). Gradul înalt de integrare pe piaţa muncii a tinerilor din generaţiile secunde 
(în raport cu populaţia băștinașă și migranţii din prima generaţie) este confi rmată și de 
datele ofi ciale Eurostat [10, p. 1]. 
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Tabelul 5. Șansele identifi cării unui loc de muncă în Italia în conformitate 
cu pregătirea profesională în dependenţă de perioada de afl are peste hotare, %

Șanse mari Șanse reduse Nu am șanse Altceva

Perioada afl ării 
peste hotare

Până la 3 ani 13,8 69,0 3,4 13,8
3-9 ani 35,4 58,3 2,1 4,2
10 ani și mai mult 59,1 31,8 4,5 4,5
Total 34,3 55,6 3,0 7,1

Odată cu creșterea nivelului de studii crește și ponderea tinerilor încrezuţi că vor 
găsi în Italia un loc de muncă în corespundere cu abilităţile deţinute, oricum însă, peste 
50 la sută din tineri, indiferent de nivelul de studii, cred că șansele lor sunt reduse. 

Tabelul 6. Șansele identifi cării unui loc de muncă în Italia în conformitate 
cu pregătirea profesională în dependenţă de nivelul de studii deţinut, %

Șanse mari Șanse reduse Nu am șanse Altceva

Studii 
Medii 22,2 61,1 2,8 13,9
Medii speciale 36,0 56,0 4,0 4,0
Superioare 44,7 50,0 2,6 2,6
Total 34,3 55,6 3,0 7,1

Fiind întrebaţi despre șansele de identifi care a unui loc de muncă în Republica Mol-
dova în conformitate cu pregătirea profesională, situaţia devine mult mai dramatică. 
Practic, fi ecare al patrulea tânăr susţine  că nu are șanse de a găsi un loc de muncă con-
form abilităţilor (a se vedea Tabelul 7). 

Odată cu creșterea perioadei de afl are în Italia crește și ponderea tinerilor care consi-
deră că nu au șanse pentru a se integra pe piaţa muncii din Moldova conform abilităţilor. 

Tabelul 7. Șansele identifi cării unui loc de muncă în Republica Moldova în conformitate 
cu pregătirea profesională în dependenţă de perioada de afl are peste hotare, %

Șanse mari Șanse reduse Nu am șanse Altceva

Perioada afl ării 
peste hotare

Până la 3 ani 31,0 41,1 17,2 10,3
3-9 ani 10,4 58,3 25,0 6,3
10 ani și mai mult 13,0 52,2 30,4 4,3
Total 17,0 52,0 24,0 7,0

Nici nivelul înalt de studii nu oferă generaţiilor secunde de migranţi încrederea că 
vor găsi un loc de muncă în Moldova conform pregătirii profesionale.  Din contra, ti-
nerii cu studii superioare sunt cei mai sceptici în această privinţă (a se vedea Tabelul 8). 

Tabelul 8. Șansele identifi cării unui loc de muncă în Republica Moldova în conformitate
cu pregătirea profesională în dependenţă de nivelul de studii deţinut, %

Șanse mari Șanse reduse Nu am șanse Altceva

Studii 

Medii 22,2 50,0 19,4 8,3
Medii speciale 32,0 44,0 20,0 4,0
Superioare 2,6 59,0 30,8 7,7
Total 17,0 52,0 24,0 7,0
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În același timp, 45 % dintre tinerii care au plecat la întregirea familială în Italia 
consideră că au oportunităţi egale la angajare, în raport cu colegii italieni. O perioadă 
de afl are mai îndelungată în Italia crește gradul de încredere al tinerilor în șanse egale la 
angajare în raport cu băștinașii (a se vedea Tabelul 9). 

Tabelul 9. Prezenţa oportunităţilor egale la angajare în raport cu tinerii italieni 
în funcţie de perioada de afl are peste hotare, %

Da Nu Nu știu

Perioada afl ării 
peste hotare

Până la 3 ani 24,1 44,8 31,0
3-9 ani 54,2 29,2 16,7
10 ani și mai mult 52,2 39,1 8,7
Total 45,0 36,0 19,0

În ceea ce privește oportunităţile egale la angajare între tinerii băștinași și generaţi-
ile secunde de migranţi, s-au constatat, de asemenea, diferenţe în opinii în dependenţă 
de studiile deţinute și sexul persoanei. Deţinerea unui nivel de studii mai mare contri-
buie la creșterea încrederii în prezenţa oportunităţilor egale (a se vedea Tabelul 10). 

Tabelul 10. Prezenţa oportunităţilor egale la angajare în raport cu tinerii italieni 
în funcţie de nivelul de studii, %

Da Nu Nu știu

Studii 

Medii 41,7 27,8 30,6
Medii speciale 36,0 52,0 12,0
Superioare 53,8 33,3 12,8
Total 45,0 36,0 19,0

Fetele sunt mult mai încrezute, comparativ cu băieţii, în privinţa oportunităţilor 
egale de angajare. În același timp, 14 la sută dintre băieţi și 23 la sută dintre fete nu s-au 
putut pronunţa asupra oportunităţilor egale de angajare în comparaţie cu tinerii italieni. 

Tabelul 11. Prezenţa oportunităţilor egale la angajare în raport cu tinerii italieni 
în funcţie de genul persoanei, %

Da Nu Nu știu

Genul 
Masculin 37,2 48,8 14,0
Feminin 50,9 26,3 22,9
Total 45,0 36,0 19,0

Depășirea situaţiilor de discriminare
Cu probleme de discriminare în Italia s-au confruntat într-o măsură mai mare tine-

rii care se afl ă în această ţară de mai mulţi ani. Practic, jumătate dintre tinerii moldoveni 
care se afl ă cu familia în Italia mai mult de zece ani au semnalat probleme de discrimi-
nare (a se vedea Tabelul 12).
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Tabelul 12. Confruntarea cu probleme de discriminare în funcţie de perioada afl ării 
peste hotare, %

Da Nu Nu știu

Perioada afl ării 
peste hotare

Până la 3 ani 6,9 93,1 0
3-9 ani 27,1 60,4 12,5
10 ani și mai mult 47,8 43,5 8,7
Total 26,0 66,0 8,0

Cu situaţii de discriminare generaţiile secunde de migranţi moldoveni s-au con-
fruntat în diferite circumstanţe și cu diferite instituţii. Cel mai frecvent, tinerii au sem-
nalat situaţii de discriminare în societate (23,2%), în instituţiile de învăţământ (12,1%), 
în mass-media (9,1%), alte instituţii (8,1%). Fiecare al treilea tânăr/ă care se afl ă în Italia 
de zece ani și mai mult a recunoscut că s-a confruntat cu situaţii de discriminare în so-
cietate și în școală (a se vedea Tabelul 13). 

Tabelul 13. Instituţiile în care tinerii s-au confruntat cu situaţii de discriminare 
în funcţie de perioada afl ării peste hotare, %

În instituţia 
de învăţământ În societate În mass-

media 
În alte 

instituţii

Perioada afl ării 
peste hotare

Până la 3 ani 0 6,9 0 6,9
3-9 ani 10,6 27,7 10,6 8,5
10 ani și mai mult 30,4 34,8 17,4 8,7
Total 12,1 23,2 9,1 8,1

Solicitarea cetăţeniei statului de reședinţă obișnuită arată și tendinţa de integrare a 
tinerilor în societatea italiană.  Astfel, fi ecare al cincilea din respondenții sondajului a 
solicitat deja cetăţenia Italiei. Evident că solicitarea cetăţeniei depinde de perioada de 
ședere a tinerilor în Italia. Astfel, datele cercetării relevă că 52 la sută dintre tinerii care 
se afl ă în Italia de peste zece ani, deja au solicitat cetăţenia (a se vedea Tabelul 14). 

Tabelul 14. Solicitarea cetăţeniei Italiei în funcţie de perioada afl ării peste hotare, %

Da Nu Altceva 

Perioada afl ării 
peste hotare

Până la 3 ani 10,3 86,2 3,4
3-9 ani 12,5 81,3 6,3
10 ani și mai mult 52,2 47,8 0
Total 21,0 75,0 4,0

Condiţiile locative ale tinerilor moldoveni în Italia sunt apreciate a fi  bune  și foarte 
bune  și constituie un alt indicator în favoarea integrării acestora în societatea italiană 
(a se vedea Tabelul 15). 
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Tabelul 15. Aprecierea condiţiilor locative din Italia în funcţie 
de perioada afl ării peste hotare, %

Foarte bune Bune  Sufi ciente Insufi ciente

Perioada afl ării 
peste hotare

Până la 3 ani 13,8 69,0 13,8 1,0
3-9 ani 20,8 60,4 18,8 3,4
10 ani și mai mult 26,1 65,2 8,7 0
Total 20,0 64,0 15,0 1,0

Gradul de intenţie al tinerilor migranţi de a rămâne sau nu în ţara de reședinţă  
Fiind întrebaţi de intenţia de a rămâne în Italia, 74 la sută din tineri au semnalat 

că își văd viitorul în termen lung (55 la sută) sau pentru totdeauna (19 la sută) în Italia. 
Doar 13 la sută au evidenţiat intenţia de a rămâne în Italia pentru un termen scurt  și alţi 
12 la sută de a migra în altă ţară a Uniunii Europene, unu la sută au manifestat intenţia 
de a reveni în Republica Moldova (a se vedea Fig. 3). 

Fig. 3. Intenţia de a rămâne în Italia, %

Cei care intenţionează să rămână în Italia pentru un termen scurt (13 la sută), în 
mare parte, sunt persoane cu o perioadă scurtă de ședere în Italia. Vârsta acestora la 
plecarea părintelui/ părinţilor peste hotare era de șase ani și mai mult. De regulă, ei au 
ajuns în Italia la vârsta de 16-17 ani. 

Este relevantă ponderea tinerilor care intenţionează să plece într-o altă ţară de mi-
graţie: 27% dintre tineri au spus că au această intenţie, 21% au răspuns negativ, în timp 
ce peste 52% sunt indeciși. Această tendinţă este infl uenţată de gen, de nivelul de instru-
ire, dar și de vârsta respondenţilor. Băieţii sunt mai predispuși să plece într-o altă ţară 
de migraţie, în raport cu fetele, în special cei de 18-20 de ani, care se afl ă în Italia de 4-9 
ani (16 tineri din cei 27), de 10 ani (7) sau de până la 3 ani (4 tineri). 

La o eventuală revenire în Republica Moldova, 80 la sută din  tineri consideră că se 
vor confrunta cu probleme: 58 la sută că vor avea probleme în procesul de angajare în 
câmpul muncii, 26 la sută - în societate, ceilalţi - în instituţiile de învăţământ. 
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Pentru atragerea tinerilor migranţi moldoveni de peste hotare, tinerii care au plecat 
la părinţii care muncesc în Italia consideră că autorităţile din Republica Moldova tre-
buie să le ofere salarii mai mari (57,6%), să sprijine tinerii migranţi prin programe și 
proiecte concrete (46,5%), să combată corupţia (36,4%), să reducă birocraţia (17,2%), să 
realizeze reforme (11,1%) etc. 

Datele ofi ciale din Italia cu privire la integrarea în școală a copiilor cu cetăţenia 
Republicii Moldova 

În perioada mai-iunie 2015, Institutul Naţional de Statistică din Italia (ISTAT) 
a realizat un studiu naţional cu privire la integrarea școlară și socială a generaţiilor 
secunde. Cercetarea a cuprins 1 427 de instituţii școlare secundare (98,5 la sută) din 
Italia, de gradul unu și de gradul doi (învăţământ liceal, profesional, postliceal), unde 
în anul 2015 studiau 148 de mii și, respectiv, 157 mii de elevi cu cetăţenia altor ţări 
[11, p. 18]. Dintre elevii moldoveni din instituţiile de învăţământ secundar din Italia, 
cea mai mică pondere o au cei născuţi în peninsulă – doar 5,2 la sută. Clasificarea con-
form vârstei la care au ajuns în Italia confirmă tendinţele atestate de-a lungul anilor 
în cazul cetăţenilor moldoveni și ucraineni: dintre copiii înscriși în școlile secundare, 
majoritatea au ajuns în Italia când aveau 6-10 ani sau mai mult. Astfel, 12,5 la sută din-
tre elevii moldoveni din instituţiile de învăţământ secundar (21,1 la sută în cazul celor 
ucraineni) au ajuns în Italia înainte de a împlini 6 ani; 39,1 la sută (sau 36,4 la sută - 
ucraineni) aveau 6-10 ani; iar 43,2 la sută (sau 36 la sută, în cazul celor din Ucraina) 
aveau 11 ani și mai mult [12]. 

Datele ISTAT denotă câteva aspecte fundamentale privind evoluţia migraţiei copi-
ilor cetăţenilor moldoveni în Italia și procesul de inserţie școlară și socială a elevilor cu 
cetăţenia Republicii Moldova. Se atestă deja, statistic, prezenţa elevilor moldoveni năs-
cuţi în Italia în instituţiile de învăţământ secundar și creșterea numărului de copii mol-
doveni născuţi în peninsulă. În contextul în care copiii au ajuns în Italia preponderent 
după ce au împlinit 6-10 ani și mai mult, este evidentă trecerea de la parcursul de viaţă 
și cel școlar în Moldova (după o anumită perioadă în care aceștia au rămas fără îngrijirea 
părinţilor, plecaţi în migraţie) și procesul de integrare într-o nouă școală, societate și 
chiar familie, în Italia. 

Aici au fost semnalate mai multe probleme. Vorbim despre copiii care au fost în-
scriși în clase cu elevi cu 1-2 ani mai mici. Acest lucru a marcat semnifi cativ parcursul 
de integrare a minorilor migranţi. Potrivit datelor ISTAT, din numărul total al elevilor 
moldoveni din școlile secundare doar 32,6 la sută au fost înscriși în instituţiile de 
învăţământ conform vârstei lor, în timp ce 50,2 la sută au pierdut un an de studii, iar 
17,2 la sută – chiar 2 ani și mai mult. În instituţiile secundare de gradul I se atestă o 
pondere mai importantă a celor din prima categorie: 40,3 la sută au fost integraţi în 
școli conform vârstei lor, 50,2 – cu o întârziere de un an, doar 9,6 – o întârziere mai 
mare de 2 ani. În cazul instituţiilor școlare de gradul II, tabloul este sugestiv: doar 21,3 
studiază în clase conform vârstei lor, 50,3 la sută – cu o întârziere de un an, iar 28,4 la 
sută – de  2 ani și mai mult [13].  
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Concluzii fi nale. Spectrul copiilor cetăţenilor moldoveni afectaţi de migraţie este 
foarte larg [14, pp. 169-177]. Necesitatea stringentă a efectuării unor cercetări pe te-
ren, care să prezinte date empirice culese recent privind copiii cetăţenilor moldoveni 
stabiliţi peste hotare, a fost reiterată de mai multe ori de către experţi și autorităţi din 
Republica Moldova [15, pp. 142-152].    

Reieșind din obiectivele stabilite, datele cercetării ne permit să formulăm următoa-
rele concluzii: elevii cu cetăţenia Republicii Moldova au înregistrat indicatori buni și 
foarte buni la capitolul integrare școlară și socială, deși nu au lipsit unele probleme în 
parcursul lor de inserţie. În cazul minorilor moldoveni născuţi în Italia sau care au ajuns 
în peninsulă la o vârstă de până la 4-5 ani parcursul a fost fi resc, fără difi cultăţi, deoarece 
au început ciclul de integrare în instituţiile de învăţământ, preșcolar și școlar. Gradul de 
difi cultate a crescut în cazul copiilor de 6-10 ani, care începuseră parcursul educaţional 
în Republica Moldova și au rămas o anumită perioadă fără îngrijirea părintelui/părinţilor, 
aceștia fi ind plecaţi peste hotare. Cele mai mari probleme au trebuit să înfrunte minorii 
moldoveni care și-au însoţit părinţii în Italia la vârsta de 12-14 ani și mai mult, când a in-
fl uenţat perioada adolescenţei, faptul de a fi  îndepărtaţi de prieteni, de bunici, de rude, de 
școala/localitatea unde au crescut etc. Procesul de integrare în școli a fost determinat și de 
gradul de difi cultate sporit al disciplinelor studiate. Adolescenţii au trebuit să înveţe foarte 
repede limba vorbită, pentru a putea studia și disciplinele predate în școală. 

În cazul minorilor au infl uenţat mai multe variabile: perioada  adolescenţei cu vul-
nerabilităţile ei (i), genul - băieţii au uneori un caracter introvert, în raport cu fetele (ii), 
faptul de a-și lăsa prietenii în Moldova și a pleca în străinătate, când deja la 15 ani au 
grupul lor cu interese comune (iii). 

În cazul lor, șocul cultural, psihologic a fost copleșitor, mai ales că au trebuit să se 
reintegreze în familie (uneori într-o familie nouă, mixtă) după o perioadă de 6-9 ani, 
timp în care au rămas în Moldova în grija bunicilor, rudelor etc. În plus, la difi cultăţile 
de adaptare s-a adăugat înscrierea în clase cu întârziere de 1-3 ani și nu în conformitate 
cu vârsta lor. Adolescenţii de 15 ani erau colegi cu copiii de 12 ani, iar aceasta a acutizat 
senzaţia de non-integrare și dorinţa de a emigra: în regiunile din Nordul Italiei, pentru a 
găsi un loc de muncă mai bun (sau pentru a avea perspective mai bune de trai) sau într-
o altă ţară, peste hotare. Un grad mai mare de difi cultate au resimţit în perioada iniţială 
copiii care s-au stabilit în Italia cu familia lor acum zece ani sau mai mult: ei au semnalat 
mai multe situaţii de discriminare, inclusiv în școală, în societate etc.   

Analizând datele studiului ISTAT, menţionăm că în instituţiile de învăţământ se-
cundar se atestă un număr scăzut al elevilor moldoveni născuţi în peninsulă și al celor 
ajunși în Italia până la vârsta de până la 6 ani – cea mai mare pondere o au minorii mol-
doveni care au emigrat din Moldova la 6-10  ani sau mai mult. 

Reușita școlară bună în cazul elevilor moldoveni denotă un înalt grad de integrare 
școlară. Elevii cu cetăţenia Republicii Moldova frecventează colegii italieni și străini, 
inclusiv pe cei originari din Moldova, dar și centre sportive, cursuri de muzică, teatru, 
locașurile de cult, taberele de vară etc. De regulă, o parte din cei care au ajuns în Italia la 
vârsta de 13-17 ani au tendinţa să emigreze într-o altă ţară. 
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