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TENDINŢEăÎNăREVENIREAăÎNăMOLDOVAă
AăMIGRANŢILORăÎNăDIFICULTATE
Diana CHEIANU-ANDREI
În RОpublica MolНova Обistă НivОrsО sursО de date cu referire la
migra iО. Datorită НivОrsОlor mОtoНologii НО colОctarО a НatОlor şi a
nivОlului НО cuprinНОrО a acОstor НatО, Обistă НivОrgОn О atсt în cifrО
absolutО, cсt şi în variabilО cО in НО componОn a fluбurilor НО
migran i [1, p.27Ж. RОgistrul НО Stat al Popula iОi1 ofОră НatО cu privirО
la un număr limitat НО Оmigran i (Оmigran ii НocumОnta i) carО s-au
scos oficial НО la ОviНОn ă înaintО НО a plОca pОstО hotarО şi au ofОrit
НatО cu privirО la noua ară НО rОşОНin ă. Biroul Na ional НО Statistică,
prin intermediul cОrcОtării AnchОtОi For Оi НО Muncă, ОstimОază
numărul НО lucrători migran i în vсrstă НО 15 ani şi pОstО (pОrsoanО
carО în pОrioaНa НО rОfОrin ă sО află pОstО hotarО la muncă sau în
căutarО НО lucru) în baza cОrcОtării rОalizatО la nivОl na ional în moН
reprezentativ 2 . DatОlО Poli iОi НО FrontiОră cu privirО la trОcОrОa
frontiОrОi ofОră posibilitatОa cunoaştОrii pОrioaНОi НО şОНОrО atсt în
RОpublica MolНova, cсt şi pОstО hotarОlО Оi pОntru toatО pОrsoanОlО
carО travОrsОază frontiОra НО stat în moН lОgal. EUROSTAT 3
furnizОază НatО importantО cu privirО la migran ii molНovОni cu
cОtă ОniО şi şОНОrО rОgularizată în ărilО НО НОstina iО. Însă niciuna din
institu iilО nominalizatО supra nu НО inО o НifОrОn iОrО a migran ilor
RОgistrul НО Stat al Popula iОi ОstО întrО inut НО ÎntrОprinНОrОa НО Stat CОntrul
RОsursОlor Informa ionalО НО Stat ,,RОgistru”.
2 În trimОstrul IV, 2012, Biroul Na ional НО Statistică a rОalizat un moНul
complementar la cercetarea AFM. S-a Оstimat numărul pОrsoanОlor carО sО află pОstО
hotarО la lucru sau în căutarО НО lucru (migra ia curОntă) sau carО au fost pОstО hotarО
în acОst scop în ultimОlО 24 НО luni în momОntul rОalizării intОrviului (migra ia НО
rОîntoarcОrО).
3 Baza НО НatО EUROSTAT ofОră informa ii colОctatО în 30 НО ări Нin caНrul zonОi
ОconomicО ОuropОnО carО găzНuiОsc migran i molНovОni, ofОră НatО importantО în
scopul comparării acОstora cu НatОlО furnizatО НО sursОlО НО informa ii Нin RОpublica
Moldova.
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Нupă critОriul НО НificultatО. AstfОl НО НatО НО inО Нoar MinistОrul
Muncii, ProtОc iОi SocialО şi FamiliОi.
DatОlО prОzОntatО НО acОastă institu iО rОlОvă iНОntificarОa, în
ultimii ani, a unui număr marО НО migran i în НificultatО rОpatria i în
ara НО originО (Fig.1).
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Fig.1. Numărul migran ilor în НificultatО rОpatria i,
anii 2010-2014, conform rОpartizării pО sОбО
CazurilО iНОntificatО şi rОpatriatО sunt НОstul НО complОбО şi НificilО
în opinia cОlor carО sО ocupă НО acОstО procОНuri. Eбistă cazuri НО rОpatriОrО a migran ilor în НificultatО (nОНocumОnta i, cu Нizabilită i, cu
problОmО gravО НО sănătatО Оtc.). ProblОma migran ilor în Нificultate a
apărut în atОn ia prОstatorilor НО sОrvicii socialО în ultimii 5-6 ani –
„Am început să ne ciocnim de cazuri foarte serioase de migranţi în
dificultate. Primele au fost femeile care veneau cu schizofrenie, după
insult şi care nu erau primite acasă, în familie, după ce au lucrat
peste hotare 5-7 ani. Soţii nu le primeau acasă, chiar dacă cu banii
trimişi au construit castele şi aveau şi copii comuni. Ei nu-şi doreau
acasă femei bolnave.”
ÎncОpсnН cu luna sОptОmbriО 2015, migran ii în НificultatО rОvОni i
cu problОmО gravО sunt plasa i în Serviciul de Plasament de Urgenţă
pentru migranţii în dificultate reveniţi şi persoanele în situaţie de
criză din Republica Moldova. Pсnă în sОptОmbriО 2015 cazurilО cОlО
mai gravО alО migran ilor rОvОni i în starО НО НificultatО Оrau rОfОritО la
CОntrul НО AsistОn ă şi ProtОc iО pОntru victimОlО şi potОn ialОlО victimО alО traficului НО fiin О umanО Нin Chişinău, CОntrul pОntru pОrsoanОlО fără aНăpost Нin Chişinău, CОntrul pОntru pОrsoanОlО fără aНăpost
„RОnaştОrО” Нin Băl i, CОntrul НО criză familială „SOTIS” Нin Băl i.
Analiza НatОlor prin prisma variabilОi НО sОб rОlОvă un număr mai
mare al femeilor carО au fost rОpatriatО НОcсt al bărba ilor. În acОlaşi
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timp, sОmnalăm că pОntru fОmОi sunt mai mari şansОlО НО rОintОgrarО
în familia НО originО sau cОa lărgită, ОlО ajungсnН mai rar în institu iilО
carО ofОră plasamОnt migran ilor în НificultatО rОvОni i.
DatОlО Unită ii НО CoorНonarО a SistОmului Na ional НО RОfОrirО
inНică un număr mai marО НО migran i în НificultatО asista i în
perioada anilor 2010-2014. O partО НintrО migran ii în НificultatО rОvin
singuri în RОpublica MolНova şi ultОrior sО aНrОsОază autorită ilor
pentru a beneficia de unele servicii (Fig.2).
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Fig.2. Numărul migran ilor în НificultatО asista i НО UnitatОa Na ională
НО CoorНonarО a SistОmului Na ional НО RОfОrirО,
anii 2010-2014
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Fig.3. Numărul migran ilor în НificultatО asista i de Centrul de
AsistОn ă şi ProtОc iО pОntru victimОlО şi potОn ialОlО victimО alО
traficului НО fiin О umanО Нin Chişinău,
anii 2010-2014
Statistica CОntrului НО AsistОn ă şi ProtОc iО pОntru victimОlО şi
potОn ialОlО victimО alО traficului НО fiin О umanО Нin Chişinău scoatО
în ОviНОn ă crОştОrОa numărului migran ilor în НificultatО pОntru carО
au ofОrit sОrvicii în pОrioaНa anilor 2010-2014. Pornind de la specificul acОstОi institu ii şi a bОnОficiarilor ajuta i, constatăm asistarОa
mai multor femei (Fig.3).
DatОlО rОfОritoarО la migran ii în НificultatО rОpatria i şi migran ii în
НificultatО asista i НО cătrО SistОmul Na ional НО RОfОrirО rОlОvă că
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RОpublica MolНova sО va confrunta şi în continuarО cu problОma
migran ilor în НificultatО carО au nОvoiО НО asistОn ă la rОpatriОrО şi
protОc iО socială. AcОastă problОmă cОrО conlucrarОa atсt a rОprОzentan ilor ărilor НО originО, cсt şi a cОlor НО НОstina iО, prОcum şi nОcesitatОa asigurării protОc iОi socialО aНОcvatО pОntru rОintОgrarОa socială
a acОstora în sociОtatОa molНovОnОască. ActualmОntО însă, posibilită ilО migran ilor în НificultatО НО a fi încaНra i pО pia a for Оi НО muncă
legată Нin RОpublica MolНova sunt ОбtrОm НО rОНusО. Eбistă mai multО cauzО carО НОtОrmină situa ia Нată: (i) ОstО nОcОsară Нorin a migrantului НО a sО angaja; (ii) migrantul trОbuiО să-şi solu ionОzО problОmОlО
НО sănătatО; (iii) în lipsa actОlor НО iНОntitatО, angajarОa ОstО practic
imposibilă; (iv) migrantul poatО bОnОficia НО ajutor la angajarО Нoar în
unitatea teritorial-aНministrativă în carО îşi arО viza НО rОşОНin ă,
rОspОctiv Оi nu pot bОnОficia НО sОrviciilО НО angajarО în mun. Chişinău
şi Băl i, unНО Обistă mai multО şansО НО a găsi un loc НО muncă Оtc.
Referinţe:
1. VREMEŞ, M. ş.a. Extended Migration Profile of the Republic of
Moldova 2005-2010. Chişinău: IOM, 2012. 308 p.

SISTEMUL DE MONITORIZARE A POLITICILOR
ȘI STATISTICILOR FENOMENULUI SUICIDAR
ÎNăREPUBLICAăMOLDOVA
Oxana ISAC
RОpublica MolНova promovОază o politică în scopul moНОrnizării
şi aНucОrii în corОspunНОrО cu stanНarНОlО ОuropОnО a sistОmului
protОc iОi socialО, sănătă ii şi НО НrОpt, НОpunсnН în acОlaşi timp
Оforturi sus inutО în asigurarОa, în toată măsura posibilului, a dreptului
inОrОnt la via ă, supraviО uirО şi НОzvoltarО a copilului în corОspunНОrО
cu prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului în
vigoare din 25.02.1993, cu accent pe prevenirea fenomenului suicidar
i promovarОa politicilor НО sus inОrО a familiilor în vОНОrОa crО tОrii
bunăstării, prОvОnirii plОcării pОstО hotarОlО ării a mОmbrilor familiilor cu copii.
Cu toatО acОstОa, în pofiНa acОstor Оforturi, RОpublica MolНova sО
confruntă în prОzОnt cu un nivОl înalt al mortalită ii prin suiciН, iar în
ultimii ani, conform НatОlor statisticО, chiar cu o crО tОrО sОmnificativă. StatisticilО oficialО alО RОpublicii MolНova, prОcum i altО infor109
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