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Introducere

Migrația internațională a forței de muncă poate fi considerată drept un factor important de 
depășire a dezechilibrelor de pe piața forței muncii pentru țările de origine și pentru țările de 
destinație. Din perspectiva țărilor de destinație/acestora din urmă, efectele pe care le produce 
fenomenul migrației internaționale asupra pieței forței de muncă constau  în reducerea deze-
chilibrelor pe piața muncii, prin acoperirea necesarului de forță de muncă din domeniile care nu 
reprezintă interes pentru muncitorii autohtoni, chiar și în condițiile unui nivel ridicat al șomajului, 
sau din cauza lipsei personalului calificat. În cadrul țărilor de origine efectele pe care le produce 
migrația internațională a forței de muncă asupra pieței muncii sunt atât pozitive, cât și negative. 
Pe de o parte, aceasta poate contribui la eliminarea dezechilibrelor dintre cererea și oferta de 
muncă, diminuând nivelul șomajului și aducând noi experiențe de muncă, noi idei tehnologice 
specifice țărilor avansate. Pe de altă parte însă, fenomenul migrației/mobilității internaționale a 
forței de muncă poate duce și la apariția unui deficit pe piața forței de  muncă în situația în care 
condițiile de muncă oferite sunt neatractive și există diferențe salariale față de cele din țările de 
destinație,  fapt ce descurajează participarea pe piața muncii autohtone și favorizează formarea 
comportamentului și culturii migratorii1. Analiza cu considerare a acestor aspecte este extrem de 
importantă atunci când sunt căutate soluții menite să schimbare situația existentă de pe piața 
forței de muncă într-o direcție pozitivă orientată spre valorificare și dezvoltare. 
Prezenta notă analitică vine să dea o apreciere de ansamblu asupra tendințelor migrației de mun-
că din Republica Moldova și efectelor pe care aceasta le produce asupra dezvoltării și durabilității 
pieței muncii, precum și asupra procesului atingerii obiectivelor/țintelor relevante subiectului re-
spectiv din cadrul Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-20212 și 
Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030.

1 Vaculovschi, D. (2017). „Migrație și Dezvoltare: Aspecte socioeconomice. Manual”, Subcapitolul 3.3 „Impactul migrației asu-

pra pieței muncii”, pag. 112. Elaborat cu sprijinul SDC/OIM/PNUD în cadrul proiectului global comun „Integrarea migrației în 

strategiile de dezvoltare”. http://www.iom.md/sites/default/fi les/publications/docs/Migra%C8%9Bie%20%C8%99i%20

dezvoltare_aspecte%20socioeconomice.pdf

2 Hotărârea Guvernului nr. 1473 din 30.12.2016, cu privirea la aprobarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă 

pentru anii 2017-2021
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Migrația internațională în scop de muncă peste hotare influențează semnificativ dezvoltarea și 
funcționalitatea pieței muncii din țară, iar pentru a observa impactul fenomenului este deosebit 
de importantă analiza situației prin prisma indicatorilor specifici domeniului.

1.1. Principalele tendințe pe piața muncii

Valori le indicatorilor care caracterizează piața forței de muncă din țară rămân a fi reduse. Con-
form datelor AFM BNS, populația economic activă în anul 2017 a constituit 1259,1 mii persoane, cu o 
diminuare în raport cu anul precedent, dar fiind în creștere cu 23,3 mii față de anul 2013. Rata de activi-
tate a fost de 42,2%, fiind în reducere în raport cu anul 2016 și cu o creștere nesemnificativă în raport 
cu anul 2013 Figura 1.1.). Cea mai joasă rată de activitate a fost înregistrată printre tineri, respectiv în 
cazul tinerilor în vârstă 15-24 ani a fost de 19,5% (20,6% în 2013), a celor în vârstă de 15-29 ani a fost de 
30,1% (30,7% în 2013)3, valorile indicatorului fiind cu mult mai reduse față de media la nivelul UE în anul 
2017 pentru grupurile de vârstă respective (56,7% pentru grupul de vârstă 15-29)4.
S-a înregistrat și o creștere a numărului populației ocupate cu 34,2 mii față de anul 2013, constitu-
ind 1207,5 mii persoane. Rata de ocupare a populației de 15 ani și peste în anul 2017 a fost de 40,5% 
cu o creștere nesemnificativă (0,8 p.p.) în raport cu anul de referință, fiind foarte aproape de atin-
gerea țintei majore stabilite pentru acest indicator de către Strategia națională privind ocuparea 
forței de muncă pentru anii 2017-20215. (Figura 1.2.). Republica Moldova rămâne în continuare a 
fi caracterizată ca și o țară cu cea mai joasă rată de ocupare a populației în comparație cu țările 
Europei Centrale și de Est6, dar și față de media UE (67,7%)7.

Migrația și situația 
pe piața muncii

Secțiunea 1:

3 BNS (2018). ”Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în anul 2017” http://www.statistica.md/newsview.

php?l=ro&idc=168&id=5957 ; și BNS (2014). ”Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în anul 2014” http://

www.statistica.md/public/fi les/publicatii_electronice/ocupare_somaj/Forta_Munca_2014.pdf

4 EUROSTAT (2018). ”Activity rates by sex, age and citizenship (%)”. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.

do?dataset=lfsa_argan&lang=en

5 Pentru anul 2017 ținta stabilită a ratei de ocupare a populației a fost de 40,8%. Tabelul 3 din Anexa 1 la  Strategia națională 

privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-202, Hotărârea Guvernului 1473 din 30.12.2016, pag. 40. http://lex.justice.

md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369765

6 Rata de ocupare în anul 2017 în țările Europei Centrale și de Sud-Est: Cehia (73,6%), Slovenia (69,3), Slovacia (66,2%), Bul-

garia (66,9%), Croația (58,9%), Ungaria (68,2%), Polonia (66,1%), România (63,9%), Ucraina (65,5%), Albania (58,2%), Grecia 

(53,5%), Muntenegru (53,1%), Macedonia (50,5%) și Serbia (48,6%).

7 BNS, Eurostat, Rosstat, Ukrstat (2018). Employment data for 2017. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.

do?dataset=lfsa_ergan&lang=en 
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Figura 1.1. Evoluția indicatorilor privind populația 

economic activă, 2013– 2017

Figura 1.2. Evoluția indicatorilor privind ocuparea 

forței de muncă de 15 ani și peste, 2013-2017

Sursa: AFM BNS

Disparitățile privind ocuparea pe sexe, medii de reședință și vârste se mențin. Rata de ocupare în 
rândul femeilor a fost de 38,1% (37% în 2013), cu 5 p.p. mai joasă față de cea a bărbaților. În mediul 
rural rata de ocupare a fost de 39,3% (36,6% în 2013), mai redusă cu 2,6 p.p. față de mediul urban. 
Cele mai joase valori ale ratei de ocupare rămân a fi înregistrate în rândul tinerilor, în rândul celor 
de 15-24 ani respectiv de 17,2% (18,1% în 2013), iar a celor în vârstă 15-29 de ani de 27,4% (27% în 
2013)8. Valorile acestor indicatori fiind sub țintele majore stabilite pentru anul 2017 de către Stra-
tegia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-20219.
Ocuparea în agricultură predomină. În anul 2017,  în sectorul agricol activau 32,3% din totalul persoanelor 
ocupate, numărul acestora sporind cu 15,6% în raport cu anul 2013. Ponderea persoanelor ocupate în 
sectoarele industriei și construcțiilor a fost de 12% și 4,7% cu modificări neesențiale față de anul 201310.
Rămâne a fi înaltă ocuparea informală și sub-ocuparea, în ultimul an fiind observate tendințe spre dimi-
nuare.  În anul 2017, în sectorul informal al economiei activau 14,9% (13,9% în 2013) din totalul persoanelor 
ocupate în economie, iar 34,7% (30,9% în 2013) au avut un loc de muncă informal (Figura 1.3.).  Persoanele 
subocupate11 au reprezentat 6,2% din totalul persoanelor ocupate, numărul persoanelor subocupate în 
anul 2017 constituind 75,4 mii persoane (în descreștere cu 12,3% față de anul 2013) (Figura 1.4.).

Figura 1.3. Evoluția ocupării informale, 2013-2017 Figura 1.4. Evoluția subocupării, 2013-2017

Sursa: AFM BNS

8 BNS (2018). ”Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în anul 2017” http://www.statistica.md/newsview.

php?l=ro&idc=168&id=5957

9 Țintele stabilite pentru anul 2017 a indicatorilor: rata de ocupare a femeilor (38,9%), rata de ocupare a bărbaților (42,7%) și 

rata de ocupare a tinerilor în vârstă de 18-29 ani (28,4%). Tabelul 3 din Anexa 1 la  Strategia națională privind ocuparea forței 

de muncă pentru anii 2017-202, Hotărârea Guvernului 1473 din 30.12.2016, pag. 40. http://lex.justice.md/index.php?action

=view&view=doc&lang=1&id=369765

10 Ibidem.

11 Conform BNS, Persoanele sub-ocupate, în raport cu timpul de lucru, sunt persoanele ocupate care au lucrat, independent 

de voința lor, mai puțin de 40 ore și care au dorit și au fost disponibile să lucreze mai multe ore.
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 Se observă o descreștere și a indicatorilor cu referire la șomaj. Numărul șomerilor, estimat conform definiției 
BIM, în 2017 a fost de 51,6 mii, cu o descreștere de 18,2% față de 2013. Rata șomajului a constituit 4,1% cu o 
diferență nesemnificativă față de anul 2013, printre tinerii de 15-24 ani acest indicator a fost de 11,8% (față de 
12,2% în 2013), valorile indicatorului dat fiind mai pozitive decât ținta majoră estimată pentru anul respectiv 
de către Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-202112 (Figura 1.5).  Nivelul 
șomajului, deși este important ca și indicator social și economic, în condițiile unei migrații în scop de muncă 
înalte, are o relevanță mai scăzută13.  Cea mai răspândită formă de șomaj, pe parcursul perioadei analizate, a 
fost cel de scurtă durată. În 2017, în acest tip de șomaj s-au  aflat 58,7% din totalul șomerilor înregistrați (33,1% 
până la 3 luni și 25,6% de la 3 la 5 luni). Persoanele aflate în șomaj pe termen lung (de 24 de luni și mai mult) 
au constituit 8,1% fiind în descreștere cu 3,4 p.p. față de anul 2013 (Figura 1.6.).

Figura 1.5. Evoluția ratei șomajului total 

și în rândul tinerilor, 2013-2017
Figura 1.6. Evoluția formelor șomajului după durată

Sursa: AFM BNS

 Nivelul relativ mic al șomajului este complementat cu un nivel extrem de mare al populației inac-
tive, care în anul 2017 a fost de 1,724.7 mii persoane reprezentând o pondere în totalul populației 
țării de 48,6%14 fiind în descreștere cu 1,5 % față de anul 2013. Rata de inactivitate a  constituit 
57,8%. Acest indicator este de circa 2,6 ori mai înalt față de media UE pentru anul 2017, unde 
aceasta a constituit 26,7%15 (Figurile 1.7. și 1.8.). 

Figura 1.7. Evoluția populației economic inactive 

și ratei de inactivitate, 2013-2017

Figura 1.8. Evoluția ratei medii de inactivitate în UE, 

2013-2017

Sursa: AFM BNS

12 Țintele stabilite pentru anul 2017 a indicatorilor: rata șomajului (4,5%), rata șomajului în rândul tinerilor de 15-29 ani (9%). 

Tabelul 3 din Anexa 1 la  Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-202, Hotărârea Guvernului 

1473 din 30.12.2016, pag. 41. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369765
13 Hotărârea Guvernului nr. 1473 din 30.12.2016, cu privire la aprobarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă 

pentru anii 2017-2021”, Anexa 1, pag. 6. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369765 
14 Estimări efectuate în baza datelor BNS, Banca de date statistice.
15 EUROSTAT (2018). ”Inactivity rates by sex, age and citizenship (%)”. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.

do?dataset=lfsq_ipga&lang=en 
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Migrația internațională în scop de muncă este unul dintre motivele inactivității.  În anul 2017, 
migranții au constituit 18,4% în cadrul populației economic inactive,  cu disparități semnificative 
pe medii de reședință (13,3% în mediul rural și 23,3% în mediul rural) și sexe (27,3% pentru bărbați 
versus 11,3% pentru femei), față de anul 2013 situația a evoluat nesemnificativ (Figurile 1.9. și 1.10.). 
  Valoarea acestui indicator depășind nesemnificativ ținta majoră estimată pentru anul respectiv 
de către Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-202116. Totodată, în 
cazul în care migranții în scop de muncă ar fi menținuți în țară, forța de muncă activă a țării s-ar fi 
completat cu 25,3% (cu 16,6% în mediul urban și cu 32,8% în rural)17.

Figura 1.9. Ponderea migranților în populația economic 

inactivă, pe medii, 2013-2017, %

Figura 1.10. Ponderea migranților în populația 

economic inactivă, pe sexe, 2013-2017, %

Sursa: AFM BNS

Un grup important neimplicat pe piața muncii sunt tinerii NEET18 în vârstă de 15-29 ani, care în anul 
2017 au constituit o pondere de 29,3%(atingând ținta majoră stabilită pentru anul respectiv de că-
tre Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-202119), valorile acestui 
indicator fiind cu mult mai ridicate față de media UE -13,4%, dar și în comparație cu unele țări ale 
Regiuni Europene20 (Figura 1.11) O pondere de 35% din totalul tinerilor NEET se pregătesc să plece 
peste hotare, dintre aceștia bărbații constituie 63%, iar femeile 17%. Discrepanțele pe medii de 
reședință sunt pronunțate, proporția celor care intenționează să plece la lucru peste hotare din 
mediul urban este de 29% comparativ cu 38,6% din mediul rural21.

16 Ținta stabilite pentru anul 2017 a indicatorului: Populația plecată în alte țări la lucru sau în căutare de lucru (% din populația 

inactivă în vârstă de 15 ani și peste (18,5%). Tabelul 3 din Anexa 1 la  Strategia națională privind ocuparea forței de muncă 

pentru anii 2017-202, Hotărârea Guvernului 1473 din 30.12.2016, pag. 41. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view

=doc&lang=1&id=369765 
17 Raportul dintre migranți și populația economic activă. Estimări efectuate în baza datelor Băncii de date statistice a BNS.
18 NEET sunt peroanele tinere care nu fac parte din ocupati, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educație si nu 

participa la nici-un fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație.
19 Ținta stabilite pentru anul 2017 a indicatorului: Tinerii care nu lucrează, nu învață și nu se afl ă în programe de formare 

profesională  (NEET) – 29,2%. Tabelul 3 din Anexa 1 la  Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 

2017-202, Hotărârea Guvernului 1473 din 30.12.2016, pag. 41. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=

1&id=369765
20 EUROSTAT (2018). Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and labour status (NEET 

rates) http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_20&lang=en 
21 Datele BNS pentru anul 2017 oferite la solicitare MSMPS.
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Figura 1.11. Ponderea tinerilor NEET în vârstă de 15-29 ani, pe țări și sexe, anul 2017

Sursa: AFM BNS, EUROSTAT

1.2. Factorii determinanți ai migrației de muncă

Migrația în scop de muncă este determinată de o serie de factori de natură socială, economică, 
politică și de mediu, care la rândul lor sunt grupați în două categorii: (i) factori de împingere sau 
„push factors” care țin de condițiile din țara de origine ce motivează migrația, și (ii) factori de atra-
gere sau „pull factors” care țin de condițiile din țările de destinație care atrag migranții.
Studiile arată că în Republica Moldova  factorul determinat al migrației în scop de muncă este 
unul economic, care la rândul său cumulează o serie de factori „de împingere”. Unul dintre 
principalii factori „de împingere” al migrației în scop de muncă este nivelul de salarizare, care 
este destul de jos și nu poate oferi un trai în afara sărăciei, disparitățile salariale semnificative în 
cadrul activităților economice, precum și ecartul de gen în salarizare. În anul 2017 salariul mediu 
lunar brut în economia națională a constituit 5587,4 lei (268,23 Euro), cu o creștere în valoare no-
minală cu 52,1% față de anul 2013 (3674,2 lei, sau 219,74 Euro). În pofida creșterilor anuale realizate, 
salariul mediu lunar rămâne a fi printre cele mai joase în comparație cu unele țări ale Regiunii 
Europene și UE (Figura 1.12.). Disparitățile salariale în cadrul sectoarelor economice sunt extrem de 
pronunțate. Cele mai mici salarii au fost înregistrate în sectoarele: (i) artei, activităților de recre-
ere și agrement; (ii) activităților de cazare și alimentației publice; și (iii) agriculturii, silviculturii și 
pescuitului, care au constituit puțin peste 2/3 din salariul mediu lunar brut pe economie. Totodată 
salariile din așa sectoare precum sunt cel al informațiilor și comunicațiilor au fost de peste 2 ori 
mai mari față salariul mediu pe economie (Figura 1.13.). Persistă și disparitățile salariale de gen, 
salariul mediu lunar brut al femeilor în 2017 a fost cu 13,5% mai jos decât salariul mediu lunar brut 
al bărbaților, față de 11,6% în anul 201322. Valorile acestui indicator fiind sub ținta majoră stabilită 
pentru anul respectiv de către Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 
2017-202123.

22 Estimări în baza datelor din Banca de date statistice a BNS „Câștigul salarial mediu lunar brut si net pe activități economice, 

sectoare si sexe, 2013-2017”. http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statisti-

ca%20sociala__03%20FM__SAL010__serii%20anuale/SAL010100.px/?rxid=b2ff 27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 
23 Ținta stabilite pentru anul 2017 a indicatorului: Disparitatea salarială de gen (13%). Tabelul 3 din Anexa 1 la  Strategia 

națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-202, Hotărârea Guvernului 1473 din 30.12.2016, pag. 41. http://

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369765
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Figura 1.12. Mărimile salariilor medii lunare brute în unele 

țări ale Regiunii Europene și UE, 2017

Figura 1.13. Salariile medii lunare brute pe activități 

economice raportate la salariul mediu lunar brut 

pe economie, 2017

Sursa: Reinis Fischer24 Sursa: BNS

Migrația a schimbat așteptările populației față de retribuția muncii din Moldova. Astfel, conform 
datelor  sondajului „Calitatea vieții și migrația”, 92,8% dintre respondenți au declarat că actualul sala-
riu este absolut insuficient pentru acoperirea strictului necesar de consum al gospodăriilor. Totodată, 
 pentru a rămâne în țară circa 2/4 (39,2%) dintre respondenți au declarat că salariul pe care ar trebui 
să-l primească ar trebui să fie până la 10 mii de lei lunar, iar peste 1/3 (31,1%) au așteptări salariale între 
10-15 mii de lei lunar25.
Un alt factor „de împingere” al migrației de muncă constituie  lipsa oportunităților economice pen-
tru obținerea veniturilor în mediul rural, cu excepția agriculturii. Acestea sunt confirmate prin datele 
ANOFM, conform cărora peste 80% dintre locurile vacante în anul 2017 erau în mediul urban, pe când circa 
63% dintre șomerii înregistrați proveneau din mediul rural26, ceea ce vorbește despre asimetria pieței forței 
de muncă. De asemenea, datele statistice arată că ocuparea informală în agricultură în anul 2017 a constituit 
77,6% cu o creștere de 7,9 p.p față de anul 2013 (68,7%). Sub-ocuparea este un factor complementar ce 
determină populația să migreze în căutarea veniturilor suplimentare, care este destul de pronunțată atât 
pe medii de reședință, cât și sexe. Astfel, ponderea persoanelor sub-ocupate din mediul rural a constituit 
71,2% în totalul populației sub-ocupate, în rândul bărbaților valorile acestui indicator fiind de 63,4% (Figura 
1.14.). Peste jumătate din populația sub-ocupată are un nivel mediu de instruire (față de 2/3 în 2013), iar per-
soanele cu un nivel scăzut de instruire constituie peste 1/3 în populația sub-ocupată (Figura 1.15.).

Figura 1.14. Distribuția persoanelor sub-ocupate, 

pe medii de reședință și sexe, 2013-2017

Figura 1.15. Distribuția persoanelor sub-ocupate, 

după nivelul de instruire, 2013-2017

Sursa: AFM BNS

24 https://www.reinisfi scher.com/average-salary-european-union-2017; 
25 IDIS/CBS-AXA (2018). ”People Watch: Calitatea vieții și migrația”. Pag. 16 și 21. http://viitorul.org/fi les/library/Sondaj%20

iulie_2018.pdf 
26 ANOFM (2018). ”Raport de activitate pentru anul 2017”. http://anofm.md/fi les/elfi nder/ANOFM%20fi nal%20%281%29.pdf 
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Printre principalele probleme cu care tinerii se confruntă în integrarea și menținerea pe piața 
muncii și care reprezintă factori „de împingere” a migrației se enumeră: (i) lipsa experienței de 
muncă pe care o solicită angajatorii, (ii) lipsa calificărilor necesare sau necorespunderea acestora 
cu cele necesare angajatorilor, (iii) salariile neatractive și aplicarea practicilor de stagiere/ perioa-
de de probă neremunerate de angajatori, (iv) lipsa posibilităților de promovare, (v) oportunitățile 
reduse de angajare în mediul rural27. Toate acestea vin să explice nivelul redus de ocupare, rata 
înaltă al șomajului, volumul ridicat al ocupării informale în rândul tinerilor, dar și neimplica-
rea acestora pe piața muncii și absența din sistemului formal al educației (grupul NEET) (a se 
vedea sub-secțiunea 1.1 a prezentei Note analitice).
Condițiile de trai și calitatea locuirii în mediul rural constituie de asemenea factori „de îm-
pingere” a migrației de muncă. Conform datelor CBGC BNS, doar jumătate (50,5%) dintre gos-
podăriile rurale sunt conectate la rețeaua publică de apeduct, doar 34% dispun de apă caldă în 
sistem propriu, doar 5,2% de sistem termic de încălzire, 36,9%% sunt conectate la rețeaua de 
alimentare cu gaz, 16,6% dispun de grup sanitar în interiorul locuinței, iar 36,4% dispun de baie 
sau duș, doar 45,3% dispun de sistem de canalizare propriu, iar 3,6% sunt conectate la sistemul de 
canalizare public (Figura 1.16.). Totodată datele studiului „Privind implicarea cetățenilor în dezvolta-
rea localităților din Republica Moldova” relatează că printre principalele cinci probleme cu care se 
confruntă actualmente comunitățile din Moldova se evidențiază construcția/reparația drumurilor, 
trotuarelor și podurilor, menționată de fiecare al doilea respondent. Alte probleme majore sunt 
canalizarea, menționată de circa 30% respondenți, dar și iluminarea stradală, aprovizionarea cu apă 
potabilă, salubrizare, ponderea răspunsurilor afirmative variază între 15%-20%28. 

Figura 1.16. Dotarea locuințelor cu comodități, pe medii de reședință, 2017

Sursa: CBGC BNS

Factorii „de atragere”, ce motivează moldovenii să migreze, vizează, în primul rând, venituri-
le mai mari în țara de destinație, standardele de trai mai bune, oportunitățile mai bune pentru 
dezvoltarea personală, succesele obținute de către migranți în afara țării, precum și existența 
rețelelor sociale în țările de destinație. De asemenea, pot fi considerați factori de „atragere”, inclu-
siv facilitățile pe care unele state le adoptă în vederea atragerii forței de muncă străină pentru a 
acoperi deficitul existent pe piața muncii. Drept exemplu, Polonia facilitează angajarea cetățenilor 
Republicii Moldova, prin exceptarea acestora de la obligația de a obține permis de muncă în vede-
rea desfășurării unor activități de muncă pentru o perioadă de 6 luni consecutive în decursul a 12 
luni consecutive pe teritoriul Poloniei.29

27 CBS-AXA (2016).”Cercetarea opiniei privind problemele, valorile și aspirațiile tinerilor din Republica Moldova”. Studiu reali-

zat la comanda Ministerului Educației și Tineretului. 
28 PNUD (2017). „Studiu privind implicarea cetățenilor în dezvoltarea localităților din Republica Moldova”. Studiu realizat de 

către CBS-AXA în cadrul proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL)”.
29 Regulamentul Ministerului Muncii și Politicii Sociale din 21 aprilie 2015 cu privire la cazurile în care străinii pot desfășura 

activități de muncă pe teritoriul Republicii Polonia fără a obține permise de muncă.
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1.3. Comportamentul migrațional adoptat ca motiv al inactivității

 Experiențele migratorii acumulate de către populație pe parcursul aproape a două decenii, în 
special migrația în scop de muncă în afara țării,  a condus la percepția fenomenului drept unul 
obișnuit, cu conștientizarea impactului pozitiv și negativ asupra situației socio-economice a Mol-
dovei30. Aceasta relatează nu doar  asupra asumării comportamentului migrațional, ci și asupra 
formării culturii migraționale. 
 Datele AFM BNS relatează asupra tendințelor de creștere a numărului persoanelor care nu 
doresc să lucreze în țară, deoarece deja au un loc de muncă peste hotare sau care planifi-
că să plece la muncă peste hotare. În anul 2017, numărul acestor persoane a fost de 216,2 mii, 
cu o creștere de circa 63% față de anul 2013 (132,7 mii persoane).  Ponderea persoanelor care 
intenționează să lucreze peste hotare în cadrul populației economic inactive, care nu dorește să 
lucreze, a fost de 15,5% în 2017 față de 9,6% în anul 2013. Deși sunt prezente discrepanțe pe medii 
de reședință, acestea sunt nesemnificative, în mediul urban ponderea acestor persoane fiind de 
15,2% (9,7% în 2013), iar în mediul rural de 16% (9,5% în 2013). Sunt semnificative disparitățile 
pe sexe, proporția bărbaților care intenționează să plece la muncă peste hotare a fost de 25,9% 
(16,9% în 2013) cu 17 p.p. mai mare față de cea a femeilor – 8,9% (4,7% în 2013) (Figurile 1.17. și 
1.18.).  Aceste tendințe sunt confirmate și prin datele sondajului „Calitatea vieții și migrația”, potri-
vit căruia în anul curent fiecare al 5-lea moldovean intenționa să plece din țară în următoarele 6 
luni, cu 25% mai mult față de anul 2017 când intenția de plecare era exprimată de fiecare al 6-lea 
moldovean31.

Figura 1.17. Proporția persoanelor 

care intenționează să lucreze peste hotare, 

în totalul populației economic inactive care 

nu dorește să lucreze, pe medii, 2013-2017, %

Figura 1.18. Proporția persoanelor 

care intenționează să lucreze peste hotare, 

în totalul populației economic inactive care 

nu dorește să lucreze, pe sexe, 2013-2017, %

Sursa: AFM BNS

 În structura persoanelor care intenționează să lucreze peste hotare pe grupuri de vârstă, în 
proporție de peste 50% prevalează tinerii în vârstă de 15-34 ani, dintre care 14,8% cei în vârstă 
de 15-24 ani și 35,3% cei în vârstă de 25-34 ani. O pondere de 24,1% au constituit persoanele în 
vârstă de 35-44 ani, 19,4% cele în vârstă de 45-54 an, iar cele în vârstă pre-pensionară de 55-64 ani 
au constituit 6,4%. Față de anul 2013 s-a redus cu 3,4 p.p. proporția tinerilor în vârstă de 15-34 ani 
care intenționau să plece la muncă peste hotare, însă sunt observate tendințe ascendente pentru 
grupul persoanelor de vârstă 35-44 ani (cu 1,3 p.p.) și celor în vârstă pre-pensionară (cu 1,5 p.p.) 
(Figura 1.19.) Tendințele respective sunt confirmate și prin datele sondajului „Calitatea vieții și 

30 PNUD (2017). „Studiu privind implicarea cetățenilor în dezvoltarea localităților din Republica Moldova”. Studiu realizat de 

către CBS-AXA în cadrul proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL)”.
31 IDIS/CBS-AXA (2018). ”People Watch: Calitatea vieții și migrația”. Pag. 30. http://viitorul.org/fi les/library/Sondaj%20iu-

lie_2018.pdf 
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migrația”, conform căruia, dacă în anul 2017 tinerii erau grupul cu cele mai pronunțate intenții de 
plecare 28% față de persoanele cu vârsta medie (17,1%), atunci în anul curent situația s-a schimbat. 
Deși tinerii continuă să prevaleze ca și grup cu cele mai pronunțate intenții de plecare (30,1%), a 
sporit cu 11,1 p.p. proporția persoanelor cu vârstă medie cu intenții de a părăsi țara care au consti-
tuit 28,2%.32

În funcție de nivelul de instruire,  ponderea cea mai semnificativă a persoanelor care nu do-
resc să lucreze în țară, ci peste hotare, le-a revenit persoanelor cu un nivel mediul de instru-
ire - 63,5%, celor cu un nivel scăzut de instruire 23,5%, iar celor cu studii superioare – 13%. În 
comparație cu anul 2013 sunt observate tendințe de descreștere a proporției persoanelor cu un ni-
vel de instruire mediu și scăzut, și o creștere a celor cu un nivel superior de instruire (Figura 1.20.).

Figura 1.19. Distribuția persoanelor care intenționează să 

lucreze peste hotare, pe vârste, 2013-2017

Figura 1.20. Distribuția persoanelor care intenționează să 

lucreze peste hotare, după nivelul de instruire, 2013-2017

Sursa: AFM BNS

Un aspect îngrijorător ce relatează asupra asumării comportamentului migrațional sunt viziunile 
populației asupra posibilităților unei realizări mai bune a propriilor copii, care potrivit sondaju-
lui „Calitatea vieții și migrația”, sunt destul de pesimiste. Astfel, doar aproape ¼ (24,5%) dintre 
respondenții din anul 2017 și aproape 1/3 (27,8%) dintre cei din anul 2018 considerau că copiii lor 
se pot realiza în Moldova, pe când peste 2/3 dintre respondenți (63,3% în 2017 și 61,4% în 2018) 
erau de părerea că acest lucru poate fi obținut doar peste hotare33.

32 Ibidem
33 IDIS/CBS-AXA (2018). ”People Watch: Calitatea vieții și migrația”. Pag. 32. http://viitorul.org/fi les/library/Sondaj%20iu-

lie_2018.pdf 
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Migrația internațională în scop de muncă reprezintă unul din cele mai marcante fenomene care 
caracterizează situația actuală, dar și de durată, de pe piața muncii din Republica Moldova.

2.1. Structura populației aflate la muncă sau în căutarea unui loc 
 de muncă peste hotare: actualități și tendințe

Datele cercetării AFM BNS reflectă asupra tendințelor de stabilizare a fluxurilor migraționale 
în scop de muncă din Republica Moldova. În perioada anilor 2013-2017, un număr de peste 
300 mii de persoane anual se aflau la muncă sau în căutarea unui loc de muncă peste hotare. 
Tendințele de masculinizare a migrației forței de muncă persistă, bărbații constituind 66,4% în 
totalul migranților (65,2% în 2013). 
 Se observă că migrația în scop de muncă este caracterizată prin forța de muncă relativ tână-
ră. Structura migranților pe grupuri de vârstă în proporție de 77% în anul 2017 a fost alcătuită din 
persoane în vârsta de 15-44 ani. Dintre acestea, cea mai mare pondere a revenit celor în vârstă de 
25-34 ani care au constituit 38,2%, fiind urmate de cele în vârstă de 35-44 ani cu 22,9%. Ponderea 
tinerilor în vârstă de 15-24 ani a constituit 15,9% (cu o descreștere cu 4,9 p.p. față de anul 2013. 
Proporția grupurilor de vârstă pre-pensionară este mai mică printre migranți, cei cu vârsta de 45-
54 ani au reprezentat o pondere de 16,6%, iar de 55-64 ani circa 6,2%, ceea ce relatează asupra 
tendințelor de diminuare a proceselor migratorii pe măsura înaintării în vârstă. (Figura 2.1.).
Pe medii de reședință se observă că, migranții din mediul rural prevalează în proporție de 
69,7%. Pentru comparare, populația rurală constituie 59% în total populației țării. Datele arată, că 
din mediul rural migrează preponderent tinerii în vârstă de 15-34 ani care constituie 55% în totalul 
migranților din mediul rural și 70,7% în totalul migranților de muncă din grupul de vârstă respec-
tiv34. În raport cu anul 2013 sunt observate tendințe de diminuare a acestui grup de migranți din 

Caracteristicile 
migrației în scop 
de muncă

Secțiunea 2:

34 Estimări în baza datelor Băncii de date statistice a BNS „Populatia de 15 ani si peste, afl ată la lucru sau în căutare de lu-

cru in străinătate, pe grupe de vârstă, sexe, medii și trimestre, 2000-2018” . http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/

ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__03%20FM__03%20MUN__MUN070/MUN070100.

px/?rxid=b2ff 27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 
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mediul rural cu 3 p.p. (de la 138 mii la 121,9 mii persoane) și de creștere a celui din mediul urban cu 
6 p.p. (de la 42,9 mii la din mediul urban 50.3 mii persoane) (Figura 2.2.). 

Figura 2.1. Distribuția migranților de muncă 

pe grupuri de vârstă, pe ani, %

Figura 2.2. Distribuția migranților de muncă, pe medii 

de reședință și grupuri de vârstă, anii 2013-2017, %

Sursa: AFM BNS

Nivelul de instruire joacă un rol semnificativ asupra formării fluxului migrațional și 
capacităților de integrare pe piața muncii în țara de destinație. Peste 59,5 % în totalul 
migranților în scop de muncă în anul 2017 au fost cei cu nivel de instruire mediu (liceal, mediu ge-
neral, de specialitate și secundar general),  aceștia fiind urmați de cei cu un nivel scăzut de instruire 
(gimnazial, primar sau fără școală) - 25,8%. Deși persoanele cu un nivel superior de instruire sunt 
mai puțin implicate în migrația în scop de muncă (14,6%), în raport cu anul 2013 acest grup a spo-
rit cu 3,8 p.p. Aceste tendințe sunt valabile pentru ambele sexe, cât și pentru medii de reședință. 
(Figura 2.3. și Figura 2.4.). 

Figura 2.3. Distribuția migranților 

în scop de muncă în funcție de nivelul de instruire 

și pe sexe, anii 2013-2017, %

Figura 2.4. Distribuția migranților 

în scop de muncă în funcție de medii de reședință 

și nivele de instruire, anii 2013-2017, %

Sursa: AFM BNS

Printre migranții cu studii superioare prevalează tinerii. Tinerii în vârstă de 25-34 ani cu stu-
dii superioare au constituit 54,5% în totalul migranților cu studii superioare (49,6% în mediul 
urban și 58,7% în mediul rural), ceea ce ne conduce la concluzia că după absolvirea instituțiilor 
de învățământ tinerii nu au reușit să se încadreze în câmpul muncii din diverse motive. În raport 
cu anul 2013 acest grup de migranți a înregistrat o creștere cu 6,6 p.p (6,3 p.p pentru mediul 
urban și 5,8 p.p. pentru mediul rural), ceea ce reflectă o tendință de erodare a forței de muncă 
tinere cu un nivel înalt de instruire, efecte care reprezintă un risc semnificativ pe termen lung 
(Figura 2.5.). 

Scăzut (gimnazial, primar sau fără școală)Mediu (liceal, mediu general, de specialitate și secundar general)Superior
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Figura 2.5. Distribuția migranților în scop de muncă 

cu studii superioare pe medii de reședință 

și grupuri de vârstă, anii 2013-2017,%

Figura 2.6. Distribuția migranților în scop de muncă 

după principalele țări de destinație, 2013-2017, %

Sursa: AFM BNS

Principalele țări de destinație ale migranților în 2017 rămân a fi Federația Rusă (57,5%) și Ita-
lia (15,9%), care sunt urmate de Israel (3,7%), Turcia (2,5%), România (1,9%), Portugalia și Ucraina 
(0,6%) (Figura 2.6.). De menți onat că drept urmare a înăspririi politicii migraționale a Federației 
Ruse și devalorizării rublei rusești (ca efect al sancțiunilor economice aplicate de comunitatea 
internațională după anexarea peninsulei Crimeea), fluxurile de migrație către această destinație s-au 
diminuat semnificativ cu peste 1/4 (sau cu 26,4%) față de anul 2013. Este  observată o reorientare 
treptată a acestora, în detrimentul reîntoarcerii definitive, către alte țări, creșterea fiind de 2,5 ori35.
 Discrepanțele semnificative pe sexe privind țările de destinație ale migranților persistă. 
Bărbații preponderent pleacă în Federația Rusă, Portugalia, Ucraina și Romania, pe când femeile – 
în Italia, Turcia, Israel și Grecia (Figura 2.7.).

Figura 2.7. Distribuția migranților de muncă conform țărilor de destinație, după sexe, anii 2013-2015, %

Sursa: CBGC BNS

Migrația în scop de muncă este un proces planificat, iar în alegerea țării de destinație un rol 
importat pentru migrant îl joacă atât cunoașterea/studierea limbii, pregătirea profesională cores-
punzătoare, cât și rețele sociale de suport deținute în țara respectivă (rude, prieteni) care în prima 
perioadă îi pot facilita migrantului integrarea36. Conform datelor celui de-al treilea studiu de car-

35 Estimări în baza datelor AFM/BNS. „Populatia de 15 ani si peste, afl ata la lucru sau în căutare de lucru, în străinătate, 

după țara de destinație, nivelul de instruire, pe grupe de vârstă, sexe si medii, 2006-2017”. Banca de date statistice. http://

statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__03%20FM__03%20

MUN__MUN070/MUN070200.px/?rxid=b2ff 27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 
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tografiere a diasporei moldovenești, 70,6% dintre migranții respondenți  și-au pregătit migrarea 
la muncă și au dispus de contactele existente din viitoarea țară de destinație. Totodată, înainte de 
plecare cele mai multe contacte migranții le-au avut cu rudele, membrii familiei extinse (40%) și 
prietenii (21%) în care au încredere și de a căror opinie țin cont37. 
 Migranții moldoveni preponderent ocupă locuri de muncă pentru care sunt supra-calificați 
și lucrează în alte sectoare decât cele în care au fost angajați în Republica Moldova. Aceasta 
rezultă nu doar în reducerea sau pierderea calificărilor deținute (brain-waste), dar și în preluarea 
deprinderilor profesionale noi care modifică așteptările acestora față de (re)integrare pe piața 
muncii în cazul reîntoarcerii în țară38. Astfel, datele studiului susmenționat reflectă că, aproape 
fiecare al doilea migrant intervievat (47%) deținea un loc de muncă ce nu i se potrivea sau era sub 
nivelul calificării acestuia. O pondere de 38,2% erau angajați conform calificărilor deținute și doar 
13% dintre aceștia prestau o muncă peste calificarea lor39. 
Totodată, dacă până la plecarea din țară, migranții activau preponderent în sectoarele agricultu-
rii (15,7%), construcțiilor (13,3%), transporturilor și comunicațiilor (9,4%), educației și sănătății 
(6,9%) sau erau șomeri/economic inactivi (26%), atunci pe durata migrației peste jumătate dintre 
aceștia (52,1%) activau în domeniul construcțiilor și în menaj (17,9%)40 (Figura 2.8.). 

Figura 2.8. Repartizarea migranților 

după activitatea economică înainte de plecare 

și în timpul afl ării peste hotare, %

Figura 2.9. Distribuția persoanelor afl ate 

la studii peste hotare în baza tratatelor internaționale 

în domeniul educației, pe țări, %

Sursa: ILO/CBS-AXA (2014). Reîntoarcerea lucrătorilor 
migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova

Sursa: BMA/MAI (2017). Compendiul statistic al Profi lului 
Migrațional Extins pentru anii 2014-2016

36 ETF (2015). Migrant support measures from an employment and skills perspectives (MISMES). Republic of Moldova. Mosnea-

ga, V. https://www.etf.europa.eu/sites/default/fi les/m/74448D14C3CF2E3CC1257E9A002CABBE_MISMES%20Moldova.pdf 
37 OIM/EU (2017). ”Ciclul de Studii: Cartografi erea diasporei Moldovenești III. Cartografi erea diasporei moldovenești din Ger-

mania, Marea Britanie, Israel, Italia, Portugalia și Rusia”, Compartimentul 4: Cauzele și motivele emigrației moldovenilor. 

Tabelele 7 și 8. pag. 41-43. Autor: Moșneaga, V. Doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, USM. https://www.

iom.md/sites/default/fi les/publications/docs/Raport%20ROM.pdf
38 PNUD (2013).„ Opțiuni privind valorifi carea remitențelor și economiilor emigraților pentru dezvoltarea Republicii Moldo-

va”. http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/Studiul%20privind%20optiunile%20remitente-

lor%20in%20Republica%20Moldova%20(versiunea%204.0).pdf 

 IOM/EU/GoRM (2013). ”Cartografi erea diasporei moldovenești în Italia, Portugalia, Franța și Regatul Unit la Marii Britanii. 

Ciclul de studii ”Cartografi erea diasporei moldovenești II”. Autor: Cheanu-Andrei, D. https://brd.gov.md/sites/default/fi les/

document/attachments/01_cartografi erea_diasporei_moldovenesti_in_4_tari_ue_rom.pdf 
39 OIM/EU (2017). ”Ciclul de Studii: Cartografi erea diasporei Moldovenești III. Cartografi erea diasporei moldovenești din Ger-

mania, Marea Britanie, Israel, Italia, Portugalia și Rusia”, Compartimentul 4: Cauzele și motivele emigrației moldovenilor. 

Tabelul 24. pag. 69-70. Autor: Moșneaga, V. Doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, USM. https://www.iom.

md/sites/default/fi les/publications/docs/Raport%20ROM.pdf
40 ILO/CBS-AXA (2014). ”Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova”. Autori: 

Vremiș, M., Cantarji, V., Vladicescu, N., Toartă, V., Popova, N., Panzica, F., Lipcanu, O. http://www.brd.gov.md/sites/default/

fi les/document/attachments/06_studiu_ilo_reintoarcerea_lucratorilor_migranti_si_desvoltarea_rm_2014_rom.pdf 
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Mobilitatea academică reprezintă o modalitate care permite transformarea efectelor negati-
ve ale exodului de creiere „brain-drain” cauzate de migrația în scop de muncă a specialiștilor 
în cele pozitive de câștig de creiere „brain-gain”. Conform datelor Profilului Migrațional Ex-
tins al Republicii Moldova, 6065 persoane în anul 2016 învățau peste hotare în baza tratatelor 
internaționale în domeniul educației, cu o creștere de 3% în raport cu anul 2013. În funcție de prin-
cipalele țări unde studiază moldovenii, o pondere de 92,5% i-a revenit României, 5% Federației 
Ruse și 2,1% Bulgariei. Cei care învățau în alte țări au constituit doar 0,4%41 (Figura 2.9.). Este de 
menționat că, aceste date însă nu includ și persoanele care învață peste hotare în baza contracte-
lor individuale, numărul cărora este dificil de estimat. O sursă de informații în acest context pot 
fi considerate datele celui de-al treilea studiu de cartografiere a diasporei moldovenești, conform 
cărora cei aflați la studii peste hotare constituie 9,1% în totalul migranților moldoveni, scopurile 
academice ale migrației fiind într-o măsură mai mare pronunțate pentru Marea Britanie (19,4%), 
Germania (13,8%) și Italia (11,2%). Din totalul migranților, care se află în Federația Rusă, doar 5,9% 
se află la studii42. 
 Deși importantă, migrația în scopuri academice din Republica Moldova, precum și impactul 
acesteia asupra forței de muncă din țară, este un subiect puțin studiat. Actualmente nu există 
careva studii care ar permite o apreciere a măsurii în care mobilitatea academică (brain-circu-
lation) contribuie la transformarea procesului exodului de creiere (brain-drain) într-unul pozi-
tiv de câștig de creiere (brain-gain). Adică, câți dintre cei care pleacă la studii peste hotare, în 
special în baza tratatelor internaționale în domeniul educației, se reîntorc în Republica Mol-
dova, cum se integrează și se mențin pe piața muncii, în ce măsură domeniile studiate sunt 
în corespundere cu necesitățile economiei naționale, și care sunt eforturile statului în acest 
sens. Aceste aspecte ar reprezenta subiecte pentru următoarele Note analitice, sau studii te-
matice, care ar putea fi elaborate în perspectivă. În acest context, se recomandă consolidarea 
parteneriatului cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în ceea ce privește schimbul de 
date. Aceasta ar permite accesul la informații despre numărul persoanelor care își fac studi-
ile peste hotare în baza acordurilor bilaterale încheiate, precum și numărul actelor de studii 
preuniversitare și superioare (obținute în țară sau peste hotare) recunoscute, echivalate și 
autentificare.

2.2. Migrația în scop de muncă prin intermediul acordurilor 
 bilaterale și agențiilor private, legalizarea angajării individuale

 Acordurile bilaterale în domeniul migrației de muncă, precum și contractele individuale de 
muncă înregistrate în modul corespunzător la ANOFM, reprezintă instrumente importante în 
gestionarea migrației circulare de muncă. Actualmente Republica Moldova are semnate 7 acor-
duri bilaterale în domeniul migrației de muncă cu Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Belarus, Italia, Israel, 
și Bulgaria (ultimul fiind semnat în anul 201843). Pe parcursul anului 2017 a continuat implementarea 

41 BMA/MAI (2017). ”Compendiul statistic al Profi lului Migrațional Extins pentru anii 2014-2016”. Boxa 2. Pag. 8. http://bma.

gov.md/sites/default/fi les/media/cs_pme_2017.pdf 
42 OIM/EU (2017). ”Ciclul de Studii: Cartografi erea diasporei Moldovenești III. Cartografi erea diasporei moldovenești din Ger-

mania, Marea Britanie, Israel, Italia, Portugalia și Rusia”, Compartimentul 4: Cauzele și motivele emigrației moldovenilor. 

Tabelul 6. pag. 41. Autor: Moșneaga, V. Doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, USM. https://www.iom.md/

sites/default/fi les/publications/docs/Raport%20ROM.pdf
43 MSMPS (2018). Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației 

de muncă aprobat de către Executiv. Comunicat de presă. https://msmps.gov.md/ro/content/acordul-intre-guvernul-repu-

blicii-moldova-si-guvernul-republicii-bulgaria-privind 
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celei de-a 12 etapă44 a Acordului bilateral moldo-israelian privind angajarea temporară a cetățenilor 
moldoveni în anumite sectoare din domeniul construcțiilor, fiind angajate circa 2 mii de persoane45. 
Totodată, menționăm că în baza Acordului moldo-israelian, în perioada 2013-2018, s-au reîntors 1681 
cetățeni moldoveni.
Pe parcursul ultimilor ani sunt observate tendințe ascendente în înregistrarea la ANOFM a con-
tractelor individuale de muncă, încheiate în mod individual sau prin intermediul agențiilor private 
de ocupare [a forței de muncă], licențiate în domeniul plasării în muncă peste hotare. În anul 2017, 
au fost înregistrate 1006 contracte individuale de muncă, cu o creștere de 62,8% în raport cu 
anul 2013 (618 contracte). Persoane din mediul rural au constituit 63,9% (643 persoane) în totalul 
migranților cu contracte individuale de muncă înregistrate, iar femeile - 71% din total (713 persoa-
ne). Structura persoanelor respective, în funcție de grupurile de vârstă, în proporție de 58%, a fost 
alcătuită din persoane tinere în vârstă de 16-39 ani, dintre care: 30,8% - cele în vârsta de 16-29 ani 
și 27% cele în vârstă de 30-39 ani. Migranții cu vârsta de 40-49 ani au constituit 32,1%, iar cei cu 
vârsta 49 ani și peste – 10%46 (Figura 2.10).
Distribuția pe țări a persoanelor care lucrează în baza contractelor individuale de muncă denotă 
că aproape 2/3 dintre aceste persoane (57,5%) munceau în Israel, fiind urmate de cele din Polonia 
(20,7%), Marea Britanie (6%), Emiratele Arabe Unite (5,9%) și Bulgaria (4,4%)47 (Figura 2.11.). 

Figura 2.10. Distribuția migranților 

în scop de muncă cu contracte individuale înregistrate, 

pe grupuri de vârstă, 2017, %

Figura 2.11. Distribuția migranților 

în scop de muncă cu contracte individuale de muncă 

înregistrate, pe țări, 2017, %

Sursa: ANOFM

Pe parcursul anului 2017, ANOFM a examinat 95 acorduri de colaborare cu intermediarii/angaja-
torii străini și proiecte de contracte individuale de muncă prezentate de agenți economici care 
doresc să inițieze activitate de plasare în câmpul muncii peste hotare, 67 dintre acestea au fost 
avizate pozitiv Pe parcursul ultimilor ani se observă o intensificare a activității agențiilor private, 
fiind înregistrați 82 titulari de licență de plasare în câmpul muncii peste hotare și în țară48. Totoda-
tă, conform datelor ANOFM, în 2017 dintre cele 54 agenții licențiate în domeniul plasării în muncă 
peste hotare, doar 30 au înregistrat la ANOFM contractele individuale de muncă încheiate și doar 
43 au prezentat rapoarte statistice 3-PCM privind activitatea lor49. Toate acestea relatează asu-

44 Protecția și asigurarea drepturilor migranților – o prioritate pe agenda Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

Comunicat de presă. https://www.moldpres.md/news/2017/12/18/17009851

45 ANOFM (2018). „Raport de activitate pentru anul 2017”, Subcapitolul 4.2. Emigrarea forței de muncă., pag.18-19. http://

anofm.md/fi les/elfi nder/ANOFM%20fi nal%20%281%29.pdf

46 ANOFM (2018). „Buletin informativ. Activitatea agențiilor private de ocupare a forței de muncă domeniul de plasare în câm-

pul muncii peste hotare 2017”. http://www.anofm.md/fi les/elfi nder/Buletin%20Informativ%20AE%20Private%202017% 

47 Ibidem.

48 Registrul actelor permisive (licențelor) gestionat de Direcția licențiere a unităților de drept din cadrul IP „Agenția Servicii 

Publice” http://www.licentiere.gov.md/licentaresult.php?l=ro 

49 ANOFM (2018). ”Buletin informativ. Activitatea agențiilor private de ocupare a forței de muncă domeniul de plasare în câm-

pul muncii peste hotare 2017”. http://www.anofm.md/fi les/elfi nder/Buletin%20Informativ%20AE%20Private%202017% 
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pra tendințelor agențiilor private de a activa cu ignorarea prevederilor legale. Conform analizelor 
efectuate, această activitate a agențiilor private de ocupare este determinată de mai multe cauze: 
lipsa de încredere din partea lucrătorilor migranți față de aceste instituții, informarea insuficientă 
cu privire la misiunea agențiilor date, capacitatea slabă în oferirea unor oportunități atractive de 
angajare, anumite obstacole de ordin legislativ50 (ex: interzicerea perceperii taxelor sau comisioa-
nelor de la persoanele mediate sau angajate)51.

2.3. Străinii pe piața muncii: calitatea forței de muncă străine

Numărul anual de străini care au imigrat în Republica Moldova în perioada anilor 2013-2017 a înre-
gistrat valori stabile de circa 4000 persoane anual. În anul 2017 numărul imigranților a constituit 
3708 persoane.  Imigrează preponderent bărbații, decalajul de gen constituind 40%. Distribuția 
imigranților în funcție de scopul sosirii în proporție de 38,8% este constituită de cei sosiți pentru 
reîntregirea familiei, 22,4% - la muncă, 19,3% - la studii și cca 19,6% în scopuri religioase, umani-
tare, voluntariat, etc. (Figura 2.12.)52.
 Se înregistrează tendințe spre modificare a scopului sosirii străinilor. Este observată o creștere 
semnificativă cu 33,9% a imigranților sosiți în scopul reîntregirii familiei și o descreștere cu 21,9% 
a celor sosiți în scop de muncă  (829 persoane în 2017 față de 1062 persoane în 2013). Structura 
imigranților în scop de muncă în proporție de 73,5% este alcătuită din lucrători migranți, fiind 
urmați de conducătorii sau fondatorii unităților cu investiții în capital străin (19.8%) și cei fără 
investiții (6,8%) (Figura 2.13.)53.

Figura 2.12. Distribuția imigranților în Republica Moldova în 

funcție de scopul sosirii, %

Figura 2.13. Distribuția imigranților de muncă în funcție de 

principalele scopuri ale activității de muncă, %

Sursa: BNS Sursa: BMA/MAI

50 Art. 21, alin. 3, lit. C. din Legea nr. 180 din 10.07.2008, cu privire la migrația de muncă. http://lex.justice.md/index.php?actio

n=view&view=doc&lang=1&id=328963 
51 Vaculovschi, D. (2017). ”Migrație și Dezvoltare: Aspecte socioeconomice. Manual”, Capitolul V „Migrația și piața muncii”, 

sub-capitolul 7 „Migrația circulară și munca decentă”, pag. 133-134. Elaborat cu sprijinul SDC/OIM/PNUD în cadrul proiec-

tului global comun „Integrarea migrației în strategiile de dezvoltare”. http://www.iom.md/sites/default/fi les/publications/

docs/Migra%C8%9Bie%20%C8%99i%20dezvoltare_aspecte%20socioeconomice.pdf 
52 BNS (2018). ”Banca de date statistice. Imigranti după țara de emigrare și scopul sosirii , 2011-2017”. http://statbank.statistica.

md/pxweb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografi ce/20%20Populatia%20si%20procesele%20

demografi ce__POP070/POP070100.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9 
53 BMA/MAI (2017). ”Compendiul statistic al Profi lului Migrațional Extins pentru anii 2014-2016”. Compartimentul 2.1. „Imigra-

rea populației”, Tabelul 10,  Pag. 13. http://bma.gov.md/sites/default/fi les/media/cs_pme_2017.pdf; BMA/MAI (2018). ”Date 

despre stabilirea cu traiul a imigranților pe teritoriul Republicii Moldova după starea pe 01.01.2017-31.12.2017”. http://date.

gov.md/ro/system/fi les/resources/2018-01/Imigrare1.rdl__0.xls 

Integrarea familiei
La studii
Total au sosit, inclusiv

La muncă
Alte scopuri
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Repartiția imigranților în scop de muncă după țara de origine relevă că, cei mai mulți, în anul 2017, 
au sosit din Romania (27,5%), Ucraina (12,8%), Turcia (12,5%) și Italia (7,7%). Se observă tendințe 
spre ascendență a proporției imigranților din Ucraina, Azerbaidjan, India, Franța și o diminuare a 
ponderii celor din România și Turcia (Figura 2.14.). 

Figura 2.14. Distribuția imigranților sosiți în scop de muncă în funcție de țara de emigrare, 2013-2017, %

Sursa: BNS, BMA/MAI

Pe parcursul anului 2017, ANOFM a acordat dreptul la muncă pentru 853 de cetățeni străini, majo-
ritatea cărora (99,8%) au ocupat locuri de muncă în mediului urban și a prelungit dreptul la muncă 
pentru 959 de străini cu drept de muncă în Republica Moldova. Majoritatea persoanelor cărora li 
s-a acordat/prelungit dreptul la munca erau din România (22,2%), Turcia (15,1%), Ucraina (13,4%) 
și Italia (10,6%), etc54.
În scopul facilitării mobilității străinilor și accesului investitorilor străini, în anul 2017, Ministerul 
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a operat o serie de amendamente la Legea cu privire la 
migrația de muncă55 și Legea cu privire la regimul străinilor în Republica Moldova56. Modificările 
respective reprezintă o nouă viziune a Guvernului asupra imigrării, focusându-se pe liberalizarea 
pieței muncii și suplinirea deficitului de forță de muncă în cadrul domeniilor prioritate determina-
te, primele trei dintre acestea fiind: (i) industria prelucrătoare; (ii) construcțiile și (iii) tehnologia 
informației și comunicațiilor57.
De menționat că, o analiză mai detaliată referitor la participarea imigranților la piața muncii din 
Republica Moldova, în funcție de sexe, niveluri de instruire și domenii ocupaționale, ar putea fi 
efectuată în cadrul următoarelor note analitice. În acest scop se recomandă extragerea datelor su-
plimentare din sistemul informațional automatizat „Evidența migrației forței de muncă” al ANOFM, 
precum și complementarea acestora cu cele solicitate de la BMA/MAI.

54 ANOFM (2018). ”Raport de activitate ANOFM pentru anul 2017”. Capitolul IV. Migrația forței de muncă, subcapitolul 4.1. 

Imigrarea forței de muncă. Pag. 18. http://anofm.md/fi les/elfi nder/ANOFM%20fi nal%20%281%29.pdf
55 Legea nr. 180 din 10.07.2008, cu privire la migrația de muncă. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang

=1&id=328963
56 Legea nr. 200 din 16.07.2010, cu privire la regimul străinilor în Republica Moldova. http://lex.justice.md/index.php?action=

view&view=doc&lang=1&id=336056 
57 Hotărârea Guvernului nr. 115 din 31.01.2018, cu privire la aprobarea Listei ocupațiilor prioritare. Anexa 1. http://lex.justice.

md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374087
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Migrația în scop de muncă este o sursă importantă de venituri prin transferurile bănești 
direcționate către membrii familiilor, rămași acasă.  Remitențele reprezintă resurse importante 
ce produc efecte mixte asupra bunăstării populației, dar și economiei țării în general. Pe de o par-
te acestea contribuie la reducerea sărăciei și la acumulare de capital care poate fi transformat în 
resurse investiționale. Pe de altă parte, însă, acestea dezvoltă dependența gospodăriilor și favori-
zează creșterea economică bazată pe consum. Această dependență a gospodăriilor migranților de 
remitențe conduce la o tendință de renunțare a populației în vârstă aptă de muncă de a fi prezentă 
pe piața muncii, diminuând esențial șansele de dezvoltare economică a țării58.

3.1. Remitențele și reducerea sărăciei
În veniturile gospodăriilor casnice ponderea resurselor bănești parvenite din migrație rămâne a 
fi semnificativă. Conform datelor CBGC BNS, în anul 2017, remitențele au constituit 16,5% în venitu-
rile gospodăriilor, plasându-se pe locul trei după veniturile din activitatea salarială (43,1%) și cele din 
prestațiile sociale (23,4%)59 (Figura 3.1.). De menționat că dependența veniturilor gospodăriilor rurale 
de remitențe este de 2 ori mai pronunțată (22,3%) față de cea a gospodăriilor urbane (11,0%). În raport 
cu anul 2013, remitențele ca pondere în veniturile gospodăriilor au înregistrat tendințe descrescătoare 
nesemnificative de 0,8 p.p. (1,3 p.p. în mediul urban și 0,6 p.p. în mediu rural) (Figura 3.2.). 

Figura 3.1. Ponderea remitențelor în veniturile 

disponibile ale gospodăriilor, pe medii, în anul 2017

Figura 3.2. Ponderea remitențelor în veniturile 
disponibile ale gospodăriilor, pe medii și ani

Sursa: CBGC BNS
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Analiza pe regiuni statistice relatează că, cele mai dependente de remitențe rămân a fi în anul 
2017 gospodăriile din regiunea Sud (23,4%), urmate de cele din Centru (20,7%) și Nord (19,7%). 
Pentru gospodăriile din Chișinău remitențele contribuie doar în proporție de 7,1% la formarea ve-
niturilor acestora, ceea ce vine să confirme asupra oportunităților economice mai sporite pentru 
obținerea veniturilor pe care le oferă capitala comparativ cu celelalte regiuni ale țării (Figura 3.3.). 

Figura 3.3. Ponderea remitențelor în veniturile disponibile 

ale gospodăriilor pe regiuni statistice, %

Figura 3.4. Proporția gospodăriilor care s-ar plasa 

sub pragul sărăciei dacă nu ar primi remitențe, 

pe medii de reședință, %

Sursa: CBGC/BNS Sursa: PME/BMA în baza datelor BNS

Veniturile parvenite din migrație au o contribuție importantă la creșterea bunăstării populației. 
Datele Profilului Migrațional Extins60 relatează despre impactul pe care îl au remitențele asupra re-
ducerii sărăciei. În anul 2015, ponderea populației situate sub pragul sărăciei absolute a constituit 
9,6 % în totalul populației țării cu o reducere cu 3,1 p.p. față de anul 2013. Totodată, proporția gos-
podăriilor care s-ar fi plasat sub pragul sărăciei dacă nu ar fi primit aceste transferuri, ar fi constituit 
23,4% (30,5% în mediul rural și 14,4% în mediul urban), situație care a variat nesemnificativ în anii 
precedenți (Figura 3.4.). În lipsa unor date mai recente privind sărăcia61 în această Notă sunt prezen-
tate datele din 2015. Analiza ponderii remitențelor în veniturile gospodăriilor pe chintile și medii de 
reședință, reflectă că acestea constituie peste 1/3 din veniturile celei mai înstărite chintile din mediul 
rural (Chintila V), și dacă aceste venituri nu ar fi existat, ar fi generat o deplasare a acestui grup de 
gospodării către chintila cu venituri medii (Chintila a III-a) (Figura 3.5.).

58 Vaculovschi, D. (2017). ”Migrație și Dezvoltare: Aspecte socioeconomice. Manual”, Sub-capitolul 5 „Costurile economice 

al Migrației”, pag. 104. Elaborat cu sprijinul SDC/OIM/PNUD în cadrul proiectului global comun „Integrarea migrației în 

strategiile de dezvoltare”. http://www.iom.md/sites/default/fi les/publications/docs/Migra%C8%9Bie%20%C8%99i%20

dezvoltare_aspecte%20socioeconomice.pdf 
59 BNS. Banca de date statistice. Veniturile disponibile ale populației pe medii, 2006-2017. http://statbank.statistica.

md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__NIV010/NIV010200.

px/?rxid=8ebd14c1-7adf-494b-9840-9cb85498f247
60 BMA (2016). Profi lul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2010-2015. Capitolul B 2. Pag. 46. https://www.iom.md/sites/

default/fi les/publications/docs/EMP%20Moldova%202010-2015_RO.pdf 
61 Pe parcursul începând cu anul 2016, BNS, cu suportul partenerilor externi, a demarat activitatea de revizuire metodologiei 

de calculare a sărăciei, și elaborării metodologiei de calculare a sărăciei multidimensionale.
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Figura 3.5. Ponderea remitențelor în veniturile gospodăriilor pe chintile și medii de reședință

Sursa: CBGC/BNS

Cât privește structura cheltuielilor gospodăriilor datele CBGC BNS arată că aceasta a rămas ne-
schimbată pe parcursul perioadei analizate, peste 40 % dintre acestea continuă a fi orientate 
spre procurarea produselor alimentare, circa 19% - întreținerii locuințelor și circa 11% - procurării 
încălțămintei și hainelor62, ceea ce confirmă faptul că persistă economia bazată pe consum, ali-
mentată din fluxurile de remitențe.

3.2. Remitențele și investițiile

Cercetările empirice arată că,  odată ce necesitățile de consum ale gospodăriilor sunt satisfăcute, 
restul resurselor (din remitențe și economii ale migranților) sunt economisite și ar putea fi trans-
formate în resurse investiționale63. Totuși,  analizele efectuate arată că, modelul investițional bazat 
pe remitențe nu poate fi considerat unul durabil. Vulnerabilitatea acestuia este determinată de di-
namica incertă a acestor transferuri, care sunt dependente de evoluțiile economice și politice din 
statele în care lucrează moldovenii, ceea ce influențează volumul acestor transferuri. Astfel, dacă 
până în anul 2013 ponderea remitențelor în PIB a înregistrat o evoluție ascendentă (27,4%), atunci 
în perioada 2014-2016 aceste transferuri s-au redus semnificativ64, ca urmare a evoluțiilor econo-
mice negative din Federația Rusă (înăsprirea politicii migraționale și devalorizarea rublei rusești 
cauzate de aplicarea sancțiunilor economice de către comunitatea internațională după anexarea 
peninsulei Crimeea), precum și a crizei sectorului bancar național.   În anul 2017, remitențele au 
constituit 20,2% în PIB-ul Republicii Moldova65,  țara noastră rămânând în continuare în topul 

62 BNS (2018). „Cheltuielile de consum ale populației pe medii, 2006-2017”. Banca de Date statistice. http://statbank.statis-

tica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__NIV020/NIV020200.

px/?rxid=b2ff 27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 
63 Vaculovschi, D. (2017). ”Migrație și Dezvoltare: Aspecte socioeconomice. Manual”, Capitolul 4 „Impactul migrației asu-

pra dezvoltării economice ”, pag. 92. Elaborat cu sprijinul SDC/OIM/PNUD în cadrul proiectului global comun „Integra-

rea migrației în strategiile de dezvoltare”. http://www.iom.md/sites/default/fi les/publications/docs/Migra%C8%9Bie%20

%C8%99i%20dezvoltare_aspecte%20socioeconomice.pdf 
64 GoRM/SDC/ UN (2017). ”Raport de evaluare intermediară a Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020””. Pag. 51. 

Evaluare realizată de Centrul Analitic Independent Expert-Grup. http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/li-

brary/sdg/raport-de-evaluare-intermediar-a-strategiei-naionale-de-dezvolta.html 
65 WB. World Development Indicators. Personal remittances, received as % of GDP, Moldova. http://databank.worldbank.org/

data/reports.aspx?source=2&series=BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS&country=MDA
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țărilor celor mai dependente de remitențe din regiunea Europei și Asiei Centrale, după Republica 
Kârgâzstan (32,9%) și Tadjikistan (31,6%)66 (Figurile 3.6. și 3.7.).

Figura 3.6. Evoluția infl uxului de remitențe 

ca pondere în PIB, %

Figura 3.7. Remitențele în regiunea 

Europei și Asiei Centrale

Sursa: BM, Banca de date statistice Sursa: BM

Efectele diminuării influxurilor financiare din Federația Rusă au rezultat într-o reorientare trep-
tată a migranților de muncă spre alte destinații. Conform datelor BNM,  în anul 2017 transferurile 
personale din CSI au constituit 35,1% în totalul transferurilor bancare bănești efectuate în favoarea 
persoanelor fizice (peste 90% în totalul acestor transferuri revenindu-le Federației Ruse), volumul 
acestor transferuri s-a înjumătățit față de anul 2013 (65,7%). Totodată, în perioada de referință s-au 
dublat transferurile din UE (36,6% în anul 2017 față de 18,4% în 2013) și din ”Alte țări” (30,9% în anul 
2017 față de 15,9% în anul 2013) (Figura 3.8.). După principalele țări de origine a transferurilor perso-
nale datele relatează ca, cele din Germania și Marea Britanie au sporit de 4 ori, s-au triplat cele din 
Israel, s-au dublat cele din Franța și SUA, de 1,4 ori au crescut cele din Italia și de 1,3 ori cele din ”Alte 
țări”. Deși, transferurile din Federația Rusă s-au redus în jumătate, de la 64,2% în anul 2013 la 33,6% 
în anul 201767, aceasta continuă să predomine în topul țărilor de origine a remitențelor (Figura 3.9.).

Figura 3.8. Distribuția transferurilor personale 

din străinătate în favoarea persoanelor fi zice, 

pe zone geografi ce, %

Figura 3.9. Distribuția transferurilor personale bănești 

din străinătate în favoarea persoanelor fi zice, 

după principalele țări de origine, %

Sursa: BNM Sursa: BNM

66 WB (2018). ” Migration and Remittances. Recent Developments and Outlook. Special Topic: Global Compact on Migrati-

on”,. Migration and Development Brief 29.”, pag. 27. https://www.knomad.org/sites/default/fi les/2018-04/Migration%20

and%20Development%20Brief%2029.pdf
67 BNM (2017). ”Conturi Naționale. Anuar statistic 2016”, tabelul 23, pag. 79. https://www.bnm.md/fi les/Anuar_2016_rom.pdf ;  

BNM (2018). ”Balanța de plăți a Republicii Moldova în trimestrul I 2018”, Tabelul 13, pag. 42. https://www.bnm.md/fi les/04_

BP_2018_1_ro.pdf; BNM  (2018). Evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor 

fi zice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în trimestrul I 2018 (decontări nete). Diagrama 4: Dinamica transfe-

rurilor (top trei state) în favoarea persoanelor fi zice (2013 – 2017 anual; 2015 - 2018 trimestrial, %. https://www.bnm.md/ro/

content/evolutia-transferurilor-de-mijloace-banesti-din-strainatate-efectuate-favoarea-11 
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Studiile recente efectuate în domeniu68 arată că, cu fiecare an trăit de către migrant în țara de 
destinație, în conștiința acestuia se produce o modificare a intențiilor din migrare temporară spre 
cea permanentă. Aceasta influențează structura și volumul cheltuielilor migrantului, începând a fi 
consumate mai multe resurse pentru acele domenii ale vieții, care nu erau prioritare în condițiile unei 
migrații temporare. De asemenea, în ultimii ani, este observată și o intensificare a tendințelor de reinte-
grare a familiilor migranților moldoveni, când nu numai soțiile / soții, dar și copiii, și părinții migranților 
sunt transferați cu traiul în țara gazdă pentru o emigrare permanentă. În consecință, aceștia au mai 
multe rude în țara gazdă decât în cea de origine, ceea ce determină schimbarea frecvenței și volumu-
lui mijloacelor bănești trimise în patrie. Astfel, peste 1/4 (25,5%) dintre migrații intervievați în cadrul 
sondajului de cartografiere a diasporei moldovenești în 6 țări realizat în anii 2016-201769, au declarat, 
că nu trimit „Defel” bani acasă din diverse motive: (i) fie că sunt studenți și trăiesc din contul bursei, și 
ajutorului financiar al părinților, iar activitatea de muncă limitată de câteva ore pe zi/săptămână nu le 
permite obținerea unui venit suficient încât să trimită bani în țară; (ii) fie că se află la etapa adaptării 
primare și a integrării în țara de destinație, (iii) fie că nu mai au cui trimite bani, pentru că și-au luat din 
Moldova părinții și copiii. Doar fiecare al patrulea migrant (26,1%) intervievat a declarat că transferă 
bani acasă „Deseori”, iar circa jumătate (48,4%) au declarat că transferă „Uneori”70. 
Cuantumurile transferurilor bănești sunt diferite. Majoritatea migranților (42%) trimit pe par-
cursul anului sume care depășesc 1000 EUR. Sume de la 501 până 1000 de EUR trimit 14% din 
migranți, iar fiecare al treilea migrant (34,9%) trimite sume de la 100 până la 500 de EUR. Tot-
odată, sumele primite de la migranți sunt cheltuite pentru: reparația/construcția caselor (24%), 
alimentație (24%), sănătate (21%), studiile copiilor (17%), procurarea de mărfuri de consum (10%). 
Pentru producere (1%) și investiții funciare sau în echipament agricol (3%) se cheltuiesc sume 
neînsemnate din transferuri71.
Programele pentru  atragerea și mobilizarea capitalului uman și financiar din migrație, derulate 
de către țările de origine ale migranților, constituie  mecanisme importante de stimulare a reîn-
toarcerii și facilitare a reintegrării. Datele statistice ale ODIMM relatează că, de la momentul lansării 
și până în prezent, prin intermediul  Programului de atragere a remitențelor în economie PARE 1+1,  a 
fost facilitat accesul la finanțare nerambursabilă pentru 1246 întreprinderi, circa 50% dintre acestea 
fiind întreprinderi nou-create, majoritatea în zonele rurale.  Astfel, la fiecare leu transferat în cadrul 
Programului sunt atrași circa 3,2 lei investiții în economie, iar numărul locurilor de muncă nou create 
se estimează la 320072. Suma contractelor de finanțare nerambursabilă încheiată a fost în valoare de 
242,4 milioane lei, ceea ce conform estimărilor ar favoriza investiții în economie de 767,7 milioane lei. 
De menționat că, peste 50% dintre întreprinderile nou create sunt gestionate de către tineri cu 
vârsta de până la 35 de ani, iar cele administrate de către femei constituie peste 1/3 în totalul 
întreprinderilor create. Totodată peste jumătate dintre afacerile lansate (55,3%) sunt în domeniul 
agriculturii, fiind urmate de domeniile serviciilor (23,3%) și industriei (21,5%)73 (Figura 3.10). 
68 OIM/EU (2017). ”Ciclul de Studii: Cartografi erea diasporei Moldovenești III. Cartografi erea diasporei moldovenești din Ger-

mania, Marea Britanie, Israel, Italia, Portugalia și Rusia”, Compartimentul 10: Comunicarea și diversitatea relațiilor cu țara 

de origine. pag. 154. Autor: Moșneaga, V. Doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, USM. https://www.iom.md/

sites/default/fi les/publications/docs/Raport%20ROM.pdf
69 Ibidem, Tabelul 66. Pag. https://www.iom.md/sites/default/fi les/publications/docs/Raport%20ROM.pdf 
70 Ibidem, Tabelul 66. Pag. https://www.iom.md/sites/default/fi les/publications/docs/Raport%20ROM.pdf 
71 Ibidem. Tabelele 67 și 70. https://www.iom.md/sites/default/fi les/publications/docs/Raport%20ROM.pdf 
72 GoRM (2018). ”Programul PARE 1+1: 1246 de întreprinderi fi nanțate, 3200 locuri de muncă create și investiții de 767,7 mi-

lioane de lei”. Comunicat de presă. https://gov.md/ro/content/programul-pare-11-1246-de-intreprinderi-fi nantate-3200-lo-

curi-de-munca-create-si-investitii 
73 Estimări efectuate în baza Rapoartelor anuale ODIMM privind implementarea programului de atragere a remitențelor 

în economie pentru anii 2010-2018 PARE 1+1. Componenta III. „Finanțarea afacerilor/ Regula 1+1” , și  Rapoartelor anuale 

privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pe sectorul dezvoltării sectorului privat. https://mei.gov.md/sites/

default/fi les/raport_ssc_dezvoltarea_sectorului_privat.docx
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Figura 3.10. Distribuția afacerilor create și fi nanțate în cadrul Programului PARE 1+1, pe domenii economice

Sursa: Estimări în baza datelor ODIMM și MEI

Deși Programul PARE 1+1 este considerat unul de succes, iar numărul cererilor pentru finanțare 
nerambursabilă în cadrul acestuia este în creștere anuală, rezultatele evaluării intermediare a 
Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020” au arătat că, obiectivul implicării mijloacelor 
financiare provenite din remitențe prin intermediul programului  nu a avut în fiecare an suficientă 
acoperire financiară, fapt ce a determinat transferarea unor proiecte pentru anii următori74. Astfel, 
în anul 2016 suplimentar la cele 210 contracte de finanțare nerambursabilă semnate, au fost aco-
perite obligațiile pentru 136 de contracte încheiate între anii 2010 și 201575. 
În noiembrie 2018, la propunerea Ministerul Economiei și Infrastructurii Guvernul a extins perioa-
da de implementare a Programului PARE 1+1 încă pentru trei ani (2019-2021)76. Totodată, recent a 
fost aprobat programul guvernamental Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”77 scopul căruia este 
stimularea dezvoltării localităților rurale și urbane din Republica Moldova prin atragerea capitalu-
lui uman și financiar din diasporă. Astfel, urmărirea progreselor acestor programe din perspectiva 
efectelor asupra dezvoltării pieței muncii ar putea fi printre subiectele specifice ale următoarelor 
Note analitice.  
Un factor determinant al participării migranților la dezvoltarea economico-socială a țării de 
origine este predispoziția investițională a acestora, care conform datelor sondajului de carto-
grafiere a diasporei moldovenești în 6 țări realizat în anii 2016-201778, este una rezervată. Astfel, 
 peste 2/3 (62%) dintre migranții moldoveni intervievați nu și-au exprimat dorință de a investi bani 

74 GoRM/SDC/ UN (2017). ”Raport de evaluare intermediară a Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020””. Pag. 49. 

Evaluare realizată de Centrul Analitic Independent Expert-Grup. http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/li-

brary/sdg/raport-de-evaluare-intermediar-a-strategiei-naionale-de-dezvolta.html 
75 MEI (2017). Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru 

anul 2016. Pag. 18. https://mei.gov.md/sites/default/fi les/raport_ssc_in_domeniul_sectorului_privat_pentru_2016.docx 
76 Hotărârea Guvernului nr. 1087 din 08.11.2018, pentru modifi carea Hotărârii Guvernului nr. 972/2010 cu privire la Programul 

de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2018. http://lex.justice.md/index.php?action=view&vie

w=doc&lang=1&id=377926
77 https://brd.gov.md/ro/content/guvernul-va-sprijini-initiativele-diasporei-cadrul-programului-dar-13
78 OIM/EU (2017). ”Ciclul de Studii: Cartografi erea diasporei Moldovenești III. Cartografi erea diasporei moldovenești din Ger-

mania, Marea Britanie, Israel, Italia, Portugalia și Rusia”, Compartimentul 10: Comunicarea și diversitatea relațiilor cu țara 

de origine. Tabelul 75 „Dorința de a investi bani (în cazul disponibilității acestora) într-o afacere în Moldova. pag. 161. Autor: 

Moșneaga, V. Doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, USM. https://www.iom.md/sites/default/fi les/publi-

cations/docs/Raport%20ROM.pdf
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(dacă i-ar avea) într-o afacere în Republica Moldova. O astfel de dorință a fost exprimată doar 
de către 38% dintre respondenți. Printre principale motive menționate de către cei care se abțin 
să investească în Moldova sunt: (i) neîncrederea în autorități, corupția -28,1%; (ii) instabilitatea, 
riscurile mari și lipsa de garanții – 22,4%; (iii) nu este profitabil, nu există dezvoltare, perspective 
și siguranță în viitor, nu ai în ce investi - 16,2%; și (iv) nu sunt oameni de afaceri, nu se pricep, de 
aceea nu se ocupă de business – 5,3%, etc. Totodată, în viziunea celor care ar dori să investească 
în Moldova, domeniile cele mai atrăgătoare sunt: (i) agricultura – 29%; (ii) producerea – 25%; (iii) 
serviciile – 21%; (iv) transportul – 14%; (v) turismul – 8% și (vi) serviciile financiare – 3%79.
 Rămân încă reduse intențiile migranților privind contribuția financiară la proiectele de dez-
voltare din Moldova, doar 31,8% dintre respondenți exprimând o astfel de dorință80. Aceste 
predispoziții sunt confirmate și prin datele studiului privind implicarea cetățenilor în dezvoltarea 
localităților din Republica Moldova81.

79 Ibidem. Pag. 162. https://www.iom.md/sites/default/fi les/publications/docs/Raport%20ROM.pdf
80 Ibidem. Tabelul 76 „Dorința de a investi bani în proiectele de dezvoltare din Moldova”, Pag. 163. https://www.iom.md/sites/

default/fi les/publications/docs/Raport%20ROM.pdf
81 PNUD (2017).” Studiu privind implicarea cetățenilor în dezvoltarea localităților din Republica Moldova”. Realizat de către 

CBS-AXA în cadrul proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală”. Pag. 21.
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82 IBNS (2018). Banca de date statistice: „Populația de 15 ani și peste, afl ata la lucru sau în căutare de lucru, în străinăta-

te, după tara de destinație, nivelul de instruire, pe grupe de verstă, sexe și medii, 2006-2017”. http://statbank.statistica.

md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__03%20FM__03%20MUN__MUN070/

MUN070200.px/?rxid=b2ff 27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 

Migrația 
de reîntoarcere

Secțiunea 4:

Migrația de reîntoarcere atrage după sine pe lângă capitalul financiar acumulat și transferul de ca-
pital uman (noi experiențe de muncă, noi aptitudini și cunoștințe, idei antreprenoriale, etc.), care 
necesită a fi valorificate și asimilate de țara de origine. Decizia de reîntoarcere este motivată de 
factorii politici și economici atât din țările de destinație, cât și din cele de origine, pe când factorii 
individuali joacă un rol complementar.

4.1. Caracteristicile migrației de reîntoarcere
 Începând cu anul 2013 sunt înregistrate tendințe de reîntoarcere a migraților. Printre factori 
determinanți în acest sens fiind cei de natură politică și economică din Federația Rusă (57,6% 
dintre migranții în scop de muncă moldoveni în anul 2017 se aflau în Federația Rusă, față de 67,2% 
în anul 201382), dar și alți factori de natură individuală. Pe parcursul anului 2017, de către agențiile 
teritoriale ale ANOFM au fost înregistrate 1,965 persoane reîntoarse în țară (26% femei), cu o 
creștere de 3 ori față de anul 2013. Deși datele relatează asupra unei creșteri progresive pe parcur-
sul ultimilor ani, totuși, față de anul 2016, numărul migranților reîntorși s-a redus cu 31,7%. Aceas-
tă descreștere ar putea fi explicată prin două motive: fie că o parte dintre migranții reîntorși nu au 
apelat la serviciile ANOFM și respectiv nu au fost înregistrați, fie că aceștia și-au orientat fluxurile 
migraționale spre alte destinații (a se vedea sub-secțiunea 2.1 a prezentei Note analitice) (Figura 
4.1.). Distribuția după țările de destinație relatează că circa 84% dintre migranți s-au reîntors din 
Federația Rusă, 5% din Italia, restul 16,3% din alte țări (Figura 4.2.). 

Figura 4.1. Evoluția numărului migranților reîntorși înregistrați la 

ANOFM și a ratei de creștere a acestora, 2013-2017

Figura 4.2. Distribuția migranților reîntorși după țările 

de destinație, 2014-2017

Sursa: ANOFM, Rapoartele anuale de activitate
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Repartiția pe grupuri de vârste reflectă că 37% în rândul migranților reîntorși le revine celor în 
vârstă de 30-40 ani, fiind urmați de cei în vârstă 16-29 ani (25%), de 40-50 ani (24%) și de 50 
ani + (14%) (Figura 4.3.). În funcție de nivelul de instruire, datele arată că peste 2/3 (61%) dintre 
migrații reîntorși aveau studii primare/gimnaziale/liceale, 25% aveau studii specialitate/secundar 
profesionale și doar 14% avea studii colegiale/universitare (Figura 4.4.). Deși importante pentru 
analiza calității forței de muncă reîntoarse din migrație, repartițiile pe grupuri de vârste și niveluri 
educaționale utilizate actualmente de către ANOFM nu corespund cu cele ale statisticii naționale, 
ceea ce nu permite efectuarea unei comparabilități obiective în acest context. Prin urmare o ajus-
tare în acest sens este recomandată.

Figura 4.3. Repartiția migranților reîntorși înregistrați 

la ANOFM, pe grupuri de vârste, 2017

Figura 4.4. Repartiția migranților reîntorși înregistrați 

la ANOFM, după nivelul de instruire, 2017

Sursa: ANOFM „Raport de activitate ANOFM pentru anul 201783”

4.2. (Re)Integrarea în câmpul muncii a migranților reîntorși: 
 oportunități și probleme existente

(Re)integrarea în câmpul muncii a migranților reîntorși constituie un factor important ce 
descurajează migrația repetată. Datele ANOFM relatează că  în anul 2017 proporția migranților 
reîntorși care au fost plasați în câmpul muncii a constituit 42%84,  cu o creștere de peste 2 ori față 
de anul 2013 (Figura 4.5.).  Totuși, aceste proporții rămân a fi destul de modeste față de numărul 
total de migranți reîntorși care au fost înregistrați de către agenție ca fiind în căutare de muncă. 
Un aspect important reprezintă de asemenea și adresabilitatea migraților reîntorși pentru ser-
viciile de suport la (re)integrare în muncă, care conform studiului „Reîntoarcerea lucrătorilor 
migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova” este una destul de redusă. Ast-
fel,  doar 9,1% dintre migranții reîntorși apelează pentru suport la unitățile teritoriale ale ANO-
FM și doar 6,3% la cele ale agențiilor private de ocupare a forței de muncă.  De obicei majorita-
tea acestora încearcă să-și găsească un loc de muncă pe cont propriu, prin intermediul rudelor, 
prietenilor și colegilor (45,2%), sau contactând direct angajatorul (33,1%) sau fostul angajator 
(23,3%)85 (Figura 4.6.). 

83 ANOFM (2018). ”Raport de activitate ANOFM pentru anul 2017”. Subcapitolul 4.3. „Reîntoarcerea persoanelor de peste 

hotare”. Pag 19. http://anofm.md/fi les/elfi nder/ANOFM%20fi nal%20%281%29.pdf 

84 ANOFM (2018). ”Raport de activitate ANOFM pentru anul 2017”. Subcapitolul 4.3. „Reîntoarcerea persoanelor de peste 

hotare”. Pag 19. http://anofm.md/fi les/elfi nder/ANOFM%20fi nal%20%281%29.pdf 

85 ILO/EU (2014).”Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova”. pag. 15. Autori: 

Vremiș, M., Cantarji, V., Vladicescu, N., Toartă, V., Popova, N., Panzica, F., și Lipcanu, O. http://www.brd.gov.md/sites/default/

fi les/document/attachments/06_studiu_ilo_reintoarcerea_lucratorilor_migranti_si_desvoltarea_rm_2014_rom.pdf 
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Figura 4.5. Evoluția numărului migranților reîntorși 

înregistrați la ANOFM și a ratei (re)integrare în muncă 

a acestora, 2013-2017

Figura 4.6. Modalitățile de căutare a unui loc de muncă 

la reîntoarcerea în țară

Sursa: ANOFM, Rapoartele anuale de activitate Sursa: ILO (2014). ” Reîntoarcerea lucrătorilor migranți 
și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova”

 Aproximativ 2/3 (57,1%) dintre migranții reîntorși au reușit să se angajeze imediat după întoarcere, 
sau în primele 3 luni (61% în mediul urban și 53,5% în mediul rural, respectiv 57,6% bărbați și 55,7% 
femei). Totodată, circa 13% dintre aceștia au reușit să se angajeze în termen până la 6 luni, sau în 
decursul unui an de la reîntoarcere  (11,5%)86 (Figura 4.7.). 

Figura 4.7. Distribuția migranților reîntorși în funcție de perioada de angajare după reîntoarcere, 

pe medii de reședință și sexe

Sursa: ILO (2014). ” Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova”

După reîntoarcere, migranții reușesc să se angajeze în comerț (19,4%), transport și comunicații 
(16,7%), industrie (14,9%), construcții (12,9%), agricultură (7,8%) și alte sectoare. În majoritatea 
cazurilor,  sunt muncitori necalificați (33,4%), specialiști de nivel mediu de calificare (18,6%) și 
superior (13,1%) sau muncitori calificați la întreprinderi industriale (11%)87 (Figurile 4.8 și 4.9.) De 
menționat că doar circa 16% dintre migranții reîntorși sunt angajatori, lucrători pe cont propriu 
sau planifică să deschidă o afacere: circa 2/3 au deja o afacere, iar aproape 1/3 intenționează să 
deschidă o afacere. Majoritatea migranților reîntorși contează pe propriile economii sau credite, 
susținere din partea rudelor sau a prietenilor. Apelarea la suportul statului pentru lansarea unei 
afaceri este destul de joasă88. De menționat că o actualizare a datelor cu referire la oportunitățile 

86 Ibidem

87 ILO/EU (2014).”Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova”. pag. 15. Aitori: 

Vremiș, M., Cantarji, V., Vladicescu, N., Toartă, V., Popova, N., Panzica, F., și Lipcanu, O. http://www.brd.gov.md/sites/default/

fi les/document/attachments/06_studiu_ilo_reintoarcerea_lucratorilor_migranti_si_desvoltarea_rm_2014_rom.pdf 

88 Ibidem
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și problemele cu care se confruntă migranții la reîntoarcere este necesară, prin realizarea unei 
cercetări periodice în acest context, care ar putea fi realizată de OPM ANOFM.

Figura 4.8. Distribuția migranților reîntorși angajați, 

pe sectoare economice

Figura 4.9. Distribuția migranților reîntorși angajați, 

pe ocupații

Sursa: ILO (2014). ” Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova”

Intenția migranților reîntorși de a rămâne în țară reprezintă un factor important ce 
influențează procesul (re)integrării acestora pe piața muncii. Potrivit datelor sondajului „Cali-
tatea vieții și migrația89”, în anul curent, 12% dintre respondenții, care s-au reîntors acasă de peste 
hotare, au declarat că nu intenționează să plece înapoi în următoarele 6 luni. Deși valorile indi-
catorului dat au fost similare celor din anul 2017, sunt observate schimbări importante în cadrul 
grupurilor de vârste. Astfel, a scăzut proporția celor reveniți acasă, deciși să nu plece în viitorul 
apropiat, din grupul de vârstă 18-44 de ani. Însă, a crescut de două ori proporția celor deciși să ră-
mână acasă, după ce au revenit de la munca de peste hotare, din grupul de vârstă 45-59 ani (Figura 
4.10.). Aceasta vine să confirme datele AFM BNS care relatează asupra tendințelor de diminuare 
a proceselor migratorii începând cu vârsta de 45 ani și pe măsura înaintării în vârstă (a se vedea 
Figura 2.1. din sub-secțiunea 2.1 a prezentei Note analitice). Aceste tendințe constituie o provocare 
pentru ANOFM, care urmează să depună eforturi însemnate pentru (re)integrarea acestor persoa-
ne pe piața muncii, revenirea cărora este însoțită nu doar de calificări și competențe care necesită 
a fi valorificate în țară, dar și de probleme de (de)calificare, precum și cele de sănătate.

Figura 4.10. Distribuția migranților reîntorși care au declarat că nu intenționează 

să plece peste hotare în următoarele 6 luni, pe grupuri de vârste, anii 2017-2018

Sursa: IDIS/CBS-AXA (2018). „Calitatea vieții și migrația”

89 IDIS/CBS-AXA (2018). ”People Watch: Calitatea vieții și migrația”. Pag. 30. http://viitorul.org/fi les/library/Sondaj%20iu-

lie_2018.pdf; IDIS/CBS-AXA (2017). ” People Watch: Calitatea vieții – Probleme sociale”. Pag. 36. http://viitorul.org/fi les/

library/Sondaj%20septembrie_.pdf 
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La reîntoarcere migranții se confruntă cu o serie de provocări în ceea ce privește reinte-
grarea pe piața muncii, care constituie și factori determinanți pentru o migrație repetată. 
Printre aceste provocări se numără: (i) salariile neatractive, (ii) infrastructura socială descuraja-
toare, (iii) lipsa locurilor de muncă (cu excepția agriculturii), care să corespundă aptitudinilor și 
competențelor pe care le-au dobândit in străinătate, (iv) lipsa mecanismelor de recunoaștere a 
instruirii non-formale și informale dobândite pe durata migrației, (v) mediul nefavorabil pentru 
investiții: rapoartele birocratice împovărătoare, prea multe impozite/ inspecții/ verificări de audit, 
lipsa de profit și concurența neloială, (vi) resursele și cunoștințele insuficiente pentru a iniția o 
afacere90. De asemenea, datele ANOFM colectate pe parcursului anului 2017 în cadrul Mecanismul 
de Interinstituțional de Referire pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de 
peste hotare (MIR)91 relatează că printre principale probleme cu care se confruntă migrații la re-
venirea în țară se enumeră angajarea în câmpul muncii (84,1%), accesarea serviciilor de sănătate 
(9%) și celor sociale (3,6%), dar și probleme de accesare a serviciilor educaționale, perfectarea ac-
telor pentru bunuri mobiliare și imobiliare, probleme de ordin familial (violență, divorț, partajare), 
altele (3,3%) (Figura 4.11.) Toate aceste probleme sunt complementate cu cele de ordin individual 
(vârstă, dizabilitate, intenție de a rămâne în țară).

Figura 4.11. Tipuri de probleme exprimate de migranții reveniți în țară

Sursa: ANOFM

4.3. Valorificarea competențelor și abilități obținute din migrație

D eși experiențele și abilitățile obținute peste hotare sunt considerate ca fiind foarte utile de 
către migranții reîntorși, acestea însă puțin îi ajută în găsirea unui loc de muncă în Moldova. 
Peste 70% dintre aceștia au declarat că acestea i-a ajutat puțin (33,8%) sau foarte puțin (36,4%) în 

90 UN Moldova/ GoRM (2017). ”Cadrul de Parteneriat ONU – Republica Moldova pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2020. 

Cadrul de Asistență ONU pentru Dezvoltare pentru Republica Moldova”. Domeniul prioritar 2: Creșterea economică du-

rabilă, incluzivă și echitabilă.  pag. 35. http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/strateg/UNDAF%20

Moldova%20RO.pdf ; ILO/EU (2014).”Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Mol-

dova”. pag. 15. Aitori: Vremiș, M., Cantarji, V., Vladicescu, N., Toartă, V., Popova, N., Panzica, F., și Lipcanu, O. http://www.

brd.gov.md/sites/default/fi les/document/attachments/06_studiu_ilo_reintoarcerea_lucratorilor_migranti_si_desvoltarea_

rm_2014_rom.pdf

91 Mecanismul de Interinstituțional de Referire pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare, 

a fost dezvoltat și pilotat cu suportul proiectului PNUD „MiDL” pe parcursul anului 2017 în cadrul a 10 agenții teritoriale de 

ocupare a forței de muncă.
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obținerea unui loc de muncă în Moldova, ceea ce relatează mai mult asupra pierderii  calificărilor și 
abilităților în timpul migrației92 (Figurile 4.12. și 4.13.).

Figura 4.12. În ce măsură califi cările/experiența de lucru 

obținută peste hotare v-a ajutat să găsiți un serviciu in Mol-

dova, la reîntoarcerea în țară.

Figura 4.13. Din toate experiențele acumulate 

peste hotare, care din ele a fost cea mai utilă?

Sursa: ILO (2014). ” Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova”

 Actualmente Republica Moldova nu deține un careva sistem de certificare a competențelor și 
abilităților dobândite în contexte de învățare non-formală și informală,  acesta fiind un domeniu 
nou ce necesită a fi explorat și exploatat pe deplin. Astfel, pe parcursul anului 2016, Ministerul 
Educației, Cercetării și Culturii, cu suportul ETF a elaborat proiectul Regulamentului cu privire 
la certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație non-formală și 
informală93, care reglementează modul de realizare a procesului de certificare, criteriile și instru-
mentele de evaluare a competențelor, atribuțiile structurilor responsabile, etc. Conform mecanis-
mului propus, certificarea urmează să fie efectuată în concordanță cu recomandările europene 
privind învățarea pe tot parcursul vieții94, iar certificatele obținute vor putea fi folosite la angaja-
rea în câmpul muncii în Republica Moldova și peste hotare, precum și la continuarea educației și 
formării profesionale în sistemele formale. Proiectul dat a fost expus consultărilor publice pe par-
cursul anului 201795 și se află în proces de definitivare pentru a fi propus Guvernului spre aprobare.
O altă măsură importantă pentru facilitarea integrării pe piața muncii, inclusiv a migranților 
reîntorși, constituie noua Lege privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de 
șomaj96 care urmează să intre în vigoare de la 10 februarie 2019. Aceasta prevede un șir de măsuri, 
printre care pot fi enumerate: (i) ghidarea în carieră; (ii) servicii de intermediere a muncii; (iii) servi-
cii de preconcediere; (iv) introducerea instruirii la locul de muncă pentru șomerii fără calificări; (v) 
stagii profesionale pentru persoanele fără experiență (în special pentru tineri), (vi) subvenționarea 
locurilor de muncă și suport pentru crearea și adaptarea locurilor de muncă, (vii) consultanță și 

92 ILO/EU (2014).”Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova”. pag. 15. Aitori: 

Vremiș, M., Cantarji, V., Vladicescu, N., Toartă, V., Popova, N., Panzica, F., și Lipcanu, O. http://www.brd.gov.md/sites/default/

fi les/document/attachments/06_studiu_ilo_reintoarcerea_lucratorilor_migranti_si_desvoltarea_rm_2014_rom.pdf

93 MECC (2017). Raport de activitate a Ministerului Educației pentru anul 2016. Subcapitolul 6.1. Dezvoltarea cadrului norma-

tiv privind educația adulților în context european. Pag. 48. http://mecc.gov.md/sites/default/fi les/raport_me_2016.pdf 

94 Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea Cadrului european al califi cărilor pentru învățarea 

de-a lungul întregii vieți din 23 aprilie 2008, nr. 2008/C 111/01. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=

CELEX:32008H0506(01)&from=RO; Ghidul european de validare a învățării non formale și informale din 2009.

95 MECC (2017). ”Transparență decizională: Certifi carea cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație 

non formală și informală”. https://mecc.gov.md/ro/content/transparenta-decizionala-certifi carea-cunostintelor-si-compe-

tentelor-dobandite-contexte-de 

96 Legea nr. 105 din 14.06.2018, cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. http://lex.justice.md/

md/376758/
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sprijin în inițierea afacerilor, (ix) servicii de certificare a cunoștințelor și competențelor dobândite 
în contexte de educație non formală și informală97, (viii) servicii de stimulare a mobilității forței de 
muncă, precum și (ix) consolidare a sistemului de monitorizare, analiză și prognoză a pieței mun-
cii. Un rol cheie în implementarea noii legi i-a revenit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă a cărei reorganizare a început în octombrie 201898. 
În scopul facilitării reintegrării cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv pe piața muncii, în 2017 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a canalizat eforturile în vederea reglementării 
bilaterale a aspectului reintegrării cu țările de destinație. Astfel, în 2017, a fost semnat Acordul 
interinstituțional cu Oficiul Francez pentru Imigrare și Integrare cu privire la acordarea suportului 
pentru reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova aflați în Franța. În baza tratatului, OFII oferă 
suport în vederea (i) reintegrării sociale, (ii) reintegrării pe piața muncii și (iii) reintegrării prin 
inițierea unei afaceri. În perioada de implementare a tratatului au avut loc 3 Reuniuni a Comi-
tetului de selecție a proiectelor de reintegrare, fiind validate 202 proiecte depuse de cetățenii 
Republicii Moldova.

97 Art. 35 din Legea nr. 105 din 14.06.2018, cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. http://lex.

justice.md/md/376758/

98 Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat de 

Guvern în data de 10 octombrie 2018. Punctul 21 pe agenda ședinței. https://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-

10-octombrie-2018-ora-1500/
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Concluzii

Migrația internațională în scop de muncă peste hotare influențează semnificativ 
funcționalitatea, dezvoltarea și durabilitatea pieței forței de muncă din Republica Moldova. 
Situația actuală pe piața muncii poate fi caracterizată prin valori reduse ale indicatorilor activității 
și ocupării, care sunt printre cele mai joase din regiunea ECE și față de media UE, cu discrepanțe 
semnificative pe sexe, medii de reședință și grupuri de vârste. 
Ocuparea informală și sub-ocuparea rămân a fi destul de ridicate. Deși rata șomajului a fost 
în diminuare pe parcursul anilor 2013-2017, pentru tineri valorile acestui indicator rămân a fi de 3 
ori mai înalte. 
Nivelul relativ redus al șomajului este complementat cu o rată extrem de ridicată a inactivității 
economice care depășește de circa 2,6 ori media UE. Un grup important neimplicat pe piața 
muncii sunt tinerii NEET în vârstă de 15-29 ani, în anul 2017 aceștia au constituit o pondere de 
29,3%, fiind de 2,7 ori mai mari față de media în UE (13,4%), dar și în comparație cu unele țări ale 
regiunii ECE. 
Unul dintre motivele inactivității economice este migrația internațională în scop de muncă. 
În anul 2017, migranții în scop de muncă au constituit 18,4% în populația economic inactivă. 
Factorul determinat al migrației de muncă din Republica Moldova este cel economic, care cu-
mulează o serie de factori „de împingere”. Unul dintre acești factori este nivelul de salarizare, care 
rămâne a fi printre cele mai joase dintre țările Regiunii ECE și față de media UE. Printre alți factori 
„de împingere” ai migrației în scop de muncă se enumeră asimetria pieței muncii ce rezultă în 
oportunități economice reduse pentru ocupare în mediul rural (cu excepția agriculturii), precum 
și condițiile de trai și calitatea locuirii în localitățile rurale. 
Ca factori „de atragere” a migraților în țările de destinație pot fi menționați (i) posibilitatea 
obținerii veniturilor mai mari, (ii) standardele de trai mai ridicate, (iii) oportunitățile mai bune 
pentru dezvoltarea personală, (iv) posibilitățile de preluare a experiențelor noi de muncă,  (v) 
idei tehnologice și de afaceri inovatoare, dar și (vi) facilitățile legislative adoptate de statele de 
destinație.
Experiențele migratorii acumulate de către populație au condus la formarea comportamen-
tului migrațional și a culturii migraționale. A crescut semnificativ numărul persoanelor care nu 
doresc să lucreze în țară, pentru că deja lucrează peste hotare sau planifică să plece, cu 63% în 
2017 față de anul 2013. Peste jumătate dintre cei care intenționau să plece la muncă peste hotare 
erau persoane tinere în vârstă de 15-34 ani. 
Fluxurile migraționale în scop de muncă din Republica Moldova prezintă tendințe de sta-
bilizare, anual aflându-se peste hotare la muncă sau în căutarea unui loc de muncă peste 300 
mii de persoane. Caracterul masculinizat al migrației în scop de muncă se menține, peste 2/3 în 
total migranți fiind bărbați. Discrepanțele semnificative pe sexe privind țările de destinație ale 
migranților persistă. În migrație este implicată forța de muncă relativ tânără, cei în vârsta de 
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15-44 ani constituie 77% în total migranți, circa 2/3 sunt din mediul rural. Prevalează migranții 
în scop de muncă cu nivel de instruire mediu și scăzut. Sunt observate tendințe de creștere a 
proporției migranților cu un nivel superior de instruire, printre aceștia peste jumătate sunt tineri 
în vârstă de 25-34 ani. 
Principalele țări de destinație ale migranților rămân fi Federația Rusă (57,5%) și Italia (15,9%). 
Ca efect al evoluțiilor politice și economice ale Federației Ruse, fluxurile migraționale către aceas-
tă destinație s-au diminuat, rezultând într-o reorientare treptată către alte țări. 
În peste 70% din cazuri, migrația  în scop de muncă este un proces planificat, care implică 
o anumită pregătire pentru facilitarea integrării în țara gazdă. În țările de destinație migranții 
moldoveni preponderent ocupă locuri de muncă pentru care sunt supra-calificați, activând în alte 
sectoare decât cele în care au fost angajați în Moldova.
Mobilitatea academică reprezintă o modalitate de transformare a efectelor negative ale exo-
dului de creiere „brain-drain” cauzate de migrația de muncă a specialiștilor în cele pozitive, 
de câștig de creiere „brain-gain”. Deși importantă, aceasta rămâne a fi un subiect puțin studiat.
Numărul acordurilor bilaterale încheiate în domeniul migrației în scop de muncă, dar și a contrac-
telor individuale de muncă înregistrate la ANOFM a fost în ascendență. Un succes în gestionarea 
migrației circulare de muncă reprezintă acordului bilateral moldo-israelian. 

În pofida numărului mare de agenții private de ocupare a forței de muncă, licențiate în domeniul 
plasării forței de muncă peste hotare, sunt identificate probleme de înregistrare la ANOFM a 
contractelor individuale încheiate, de raportare statistică, dar și probleme de funcționalitate 
a acestor entități. 

Anual imigrează în Republica Moldova circa 4 mii de străini, 60% dintre care sunt bărbați, 
peste 1/2 în scop de muncă. Față de anul 2013 este observată o descreștere cu circa 22% a celor 
sosiți în scop de muncă. În anul 2018, Guvernului  a aprobat decizia de liberalizare a pieței muncii 
pentru străini în scopul suplinirii deficitului de forță de muncă pe o serie domenii ocupaționale 
prioritare, printre primele trei dintre acestea fiind: (i) industria prelucrătoare; (ii) construcțiile, (iii) 
tehnologia informației și comunicațiilor. 
Remitențele rezultate din migrația în scop de muncă dețin o pondere semnificativă în venitu-
rile gospodăriilor (16,5%) plasând-se pe locul trei după veniturile din activitatea salarială și cele 
din prestații sociale. Dependența veniturilor gospodăriilor rurale de remitențe este de 2 ori mai 
pronunțată față de cea a gospodăriilor urbane. Remitențele contribuie la reducerea sărăciei, 
însă favorizează persistența dezvoltării economice bazate pe consum, dependența gospodă-
riilor de aceste transferuri și tendința de a nu participa la piața forței de muncă.

Deși resursele economisite din remitențe pot fi transformate în resurse investiționale, acest 
model investițional este unul vulnerabil, dependent de evoluțiile economice și politice din 
țările de destinație ale migranților. Ca urmare a înăspririi politicii migraționale a Federației Ruse 
și devalorizării rublei rusești, volumul transferurilor din CSI (peste 90% în totalul acestor transfe-
ruri revenindu-le Federației Ruse) s-a înjumătățit, totodată s-a înregistrat o dublare a transferuri-
lor din UE și alte țări. 
Fiecare an trăit în migrație produce în conștiința migrantului o modificare a intențiilor din 
migrare temporară spre cea permanentă, ceea ce influențează structura și volumul cheltuielilor 
acestuia în țara de destinație, diminuând transferurile acasă. Banii trimiși sunt cheltuiți pentru 
acoperirea cheltuielilor de consum curent și doar 4% pentru producere, investiții financiare și 
echipament agricol.
Predispoziția migranților de a participa la dezvoltarea social-economică a țării este una re-
zervată, peste 2/3 dintre migranții moldoveni nu și-au exprimat dorință de a investi bani (dacă 
i-ar avea) într-o afacere în Republica Moldova. Totodată, programul de atragere a remitențelor în 
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economie PARE 1+1 este considerat unul de succes în mobilizarea capitalului uman și financiar din 
migrație, perioada de implementare a acestuia a fost extinsă până în anul 2021.  
Începând cu anul 2013 sunt înregistrate tendințe de reîntoarcere ale migranților moldoveni, 
determinate în principal de evoluțiile de natură politică și economică din Federația Rusă (circa 
75% dintre cei reîntorși). Se observă reorientarea fluxurilor migraționale spre alte destinații 
în detrimentul reîntoarcerii definitive. 

La reîntoarcere majoritatea migranților încearcă să se angajeze pe cont propriu, iar adresabilita-
tea pentru serviciile de suport ale ANOFM și agențiilor private este una redusă. Totuși proporția 
migranților reîntorși care sunt plasați în câmpul muncii prin intermediul ANOFM este în 
creștere, constituind în anul 2017 rămâne  42% . 
Probleme cu care se confruntă migranții reîntorși în procesul de (re) integrare pe piața mun-
cii sunt de ordin sistemic, infrastructural și personal, care, cumulate, contribuie la o migrație 
repetată. 
Deși experiențele și abilitățile obținute peste hotare sunt considerate ca fiind foarte utile de 
către migranții reîntorși, acestea însă puțin îi ajută în găsirea unui loc de muncă în Moldova. 
Actualmente Republica Moldova nu deține un sistem de certificare a competențelor și abilităților 
dobândite în străinătate privind învățarea non-formală și informală, dar procesul este demarat.
În anul 2018 a fost adoptat un nou cadru legislativ privind promovarea ocupării forței de 
muncă și asigurare a șomajului, scopul căruia este susținerea dezvoltării pieței muncii și faci-
litarea integrării în cadrul acesteia a grupurilor vulnerabile, inclusiv a migranților reîntorși. 
Noul cadrul legislativ urmează a fi pus în aplicare în februarie 2019. 
De menționat că implementarea Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă pentru anii 
2017-2021 și a Planului de acțiuni al acesteia nu a atins termenul mediu de implementare, precum 
și din motivul că realizarea obiectivelor Agendei 2030 este în perioada incipientă, acestea nu au 
reprezentat obiectul analizei realizate în cadrul Notei curente. 



NOTĂ ANALITICĂ40

 Migrația internațională în scop de muncă este un fenomen ce produce efecte semnificative 
asupra dezvoltării și durabilității pieței muncii, prin urmare monitorizarea continuă a acestu-
ia necesită a fi asigurată. În acest scop se recomandă ca subiectul migrației de muncă, sau 
anumite aspecte ale acesteia, să fie abordate și în următoarele Note analitice care vor fi 
elaborate de către echipa OPM/ANOFM. 

 După caracterul său migrația în scop de muncă este un fenomen cu un grad sporit de dinamici-
tate în evoluție, iar pentru deținerea informației actuale în acest context, efectuarea analizelor 
și elaborarea politicilor direcționate, este recomandată inițierea dialogului cu BNS pentru 
identificarea posibilităților de realizare a celei de-a 3-lea Cercetări „Migrația Forței de 
Muncă” în baza Modului ad-hoc atașat la Ancheta Forței de Muncă. 

 Tinerii NEET reprezintă un segment important al populației care este absent pe piața muncii și 
prezintă intenții pronunțate pentru o migrație în scop de muncă. Prin urmare, analiza mai de-
taliată a grupului NEET, factorilor determinanți ai neparticipării la piața muncii în raport 
cu oportunitățile existente, ar putea constitui unul subiectele tematice ale următoarelor 
Note analitice.

 Ținând cont că, mobilitatea academică reprezintă o modalitate de transformare pozitivă a 
efectelor migrației de muncă a specialiștilor, analiza acesteia ar putea să se enumere prin-
tre subiectele următoarelor Note analitice, sau studii tematice este subiect important în 
procesul de eficientizare a procesului de gestionare. În acest context se recomanda con-
solidarea parteneriatului cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în ceea ce privește 
schimbul de date privind mobilitatea academică și analiza impactului procesului dat asu-
pra pieței muncii.

 În scopul identificării soluțiilor pentru eficientizarea procesului de gestionare a migrației 
circulare de muncă și consolidării parteneriatului ANOFM cu agențiile private de ocupare, 
licențiate în domeniul plasării forței de muncă peste hotare, în cadrul următoarelor Note 
analitice se recomandă o analiză a activității acestor entități, din perspectiva problemelor 
care le afectează activitatea (sistemice și legale) și relaționarea cu ANOFM. 

 Deoarece implementarea acordului bilateral moldo-israelian este considerat ca un succes 
în gestionarea migrației circulare de muncă, se recomandă analiza posibilității extinderii 
acestor practici pozitive și cu alte țări, pe diverse domenii socio-economice. 

 Ținând cont de situația, că recent piața forței de muncă a fost liberalizată pentru stră-
ini pe anumite domenii prioritare, analiza efectelor acestei măsuri asupra evoluției și 
funcționalității pieței muncii ar putea să constituie un sub-compartiment tematic în ca-
drul următoarelor Note analitice.

 Pentru facilitarea reintegrării pe piața muncii a migranților reîntorși, se recomandă o ac-
tualizare a datelor cu referire la oportunitățile și problemele cu care se confruntă aceștia 

Recomandări
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la reîntoarcere, prin realizarea unor cercetări periodice în acest context, de către echipa 
OPM/ANOFM.

 Mecanismelor de validare a competențelor și abilităților dobândite în diferite contexte 
(inclusiv din migrația de muncă) sunt importante pentru facilitarea reintegrării în pe piața 
muncii a migranților reîntorși, dar și dezvoltarea economică a țării. Astfel, se propune în ca-
drul următoarelor Note analitice efectuarea analizelor privind evoluția în acest domeniu, 
adresabilitatea și certificările obținute pe domenii socio-economice. Pentru realizarea analize-
lor respective se recomandă consolidarea parteneriatului în ceea ce privește schimbul de 
date în domeniul dat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și cu Ministerul Agricul-
turii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 Pentru urmărirea evoluțiilor pe piața muncii, inclusiv a accesului la aceasta a grupurilor vul-
nerabile, se recomandă urmărirea transversală în cadru următoarelor Note analitice, în 
funcție de subiectele abordate, nivelul atingerii obiectivelor și țintelor asumate în Strate-
gia Națională privind Ocupare a Forței de Muncă pentru anii 2017-2021 și celor din cadrul 
în Agendei 2030. 


