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Introducere. La început de 
secol, societăţile dezvoltate 

confruntate cu greutăţi economice şi 
sociale, precum şi societăţile în curs 
de dezvoltare, a căror dificultăţi sînt 
mult mai mari, nu mai sînt în măsură 
să gestioneze corespunzător politica 
demografică care oricând poate deve-
ni o adevărată bombă umană, dacă nu 
adoptă măsuri urgente şi eficiente. Cea 
mai dificilă problemă socială, politi-
că şi economică cu care se confruntă 
Republica Moldova este migraţia for-
ţei de muncă. La prima vedere, acest 
lucru n-ar trebui să mire pe nimeni, 
deoarece fenomenul este caracteristic 
pentru toate ţările lumii în faza trece-
rii la economia de piaţă. Totuşi noi nu 
putem trece cu vederea faptul că pon-
derea şi amploarea migraţiei din ţara 
noastră sînt ieşite din comun. Nu exis-
tă în lume nici o ţară decât R. Moldo-
va, unde o treime din populaţie se află 
peste hotare cu intenţia de a nu se mai 
întoarce acasă.

Metode şi materiale. Pentru ana-
liza problemei abordate au fost utili-
zate un şir de metode: comparativă, 
inductivă, deductivă, logico-juridică, 
istorică. Ca material au fost utilizate 
un şir de legi şi hotărîri ce constituie 

baza juridică a migraţiei în general şi 
migraţiei ilegale în special.

Primele încercări de luptă împotri-
va migraţiei ilegale a populaţiei mol-
doveneşti au fost legate de combaterea 
traficului de fiinţe umane. Iniţiatorii 
împiedicării şi combaterii acţiunilor 
de trafic au fost organizaţiile inter-
naţionale, preocupate de traficul de 
femei cu scopul exploatării sexuale. 
În conformitate cu recomandările or-
ganizaţiilor internaţionale şi reieşind 
din situaţia reală, prin Decizia Guver-
nului Republicii Moldova (mai 2000) 
a fost creat Grupul Naţional de Com-
batere a Traficului de Persoane, care 
urma să aibă rolul de partener naţio-
nal în cadrul Proiectului Organizației 
Internaționale a Muncii pentru com-
baterea traficului de fiinţe umane. În 
acelaşi timp, a fost dezvoltat Planul de 
Acţiuni pentru combaterea traficului 
de fiinţe umane, care pune accentul pe 
cooperarea şi acţiunile comune ale en-
tităţilor publice şi organizaţiilor non-
guvernamentale. În aceeaşi perioadă a 
fost constituit grupul de lucru perma-
nent, în care au intrat reprezentaţi ai 
ministerelor, deputaţi, reprezentanţi ai 
organizaţiilor nonguvernametale. 

Deşi se întreprind anumite măsuri, 

în ansamblu există mari rezerve în 
ceea ce priveşte combaterea migraţiei 
ilegale şi a traficului de fiinţe umane. 
În special, neajunsurile sînt legate de 
inconsecvenţa autorităţilor moldove-
neşti privind pedepsirea oficialilor pu-
blici care „acoperă” migraţia ilegală, 
traficul de fiinţe umane cu scopul ex-
ploatării peste hotare etc. Acest lucru 
a determinat Departamentul de Stat 
din SUA, în Raportul privind contra-
cararea migraţiei ilegale a fiinţelor 
vii în 2007, să excludă Moldova din 
grupul doi şi să o plaseze în al treilea 
grup de ţări care nu fac nimic sau doar 
imită lupta cu combaterea acestui fla-
gel social. Între timp, se observă unele 
aspecte pozitive de gestionare a mi-
graţiei în Republica Moldova, în mare 
parte datorită cooperării active cu Uni-
unea Europeană. În acelaşi timp, este 
necesar să acordăm atenţie împrejură-
rilor care duc la reducerea eficacităţii 
reglementării proceselor migraţioniste 
în Moldova, și anume:

1) Lipsește cercetarea şi pedepsi-
rea penală a oficialilor guvernamentali 
care „acoperă” migraţia ilegală sau o 
organizează. 

2) În lupta pentru contracararea 
migraţiei ilegale deseori activitatea 
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REZUMAT

 Migrația ilegală reprezintă unul dintre motivele principale care îngrijorează actualmente experţii europeni din domeniile 
relațiilor internaționale și studiilor de securitate, tocmai din cauza riscurilor pe care acest fenomen le ridică. Avînd, de cele 
mai multe ori, cauze sociopolitice, pornind de la nivelul precar de trai pînă la repercusiunile regimurilor dictatoriale, migrația 
ilegală reprezintă totodată un aspect geopolitic semnificativ pentru Europa secolului XXI, fiind unul dintre principalele motive 
ce stau la originile amplorii crimei organizate. Efectele specifice sînt dezvoltarea economiei subterane, munca la negru deter-
minînd totodată un dezechilibru între forța de muncă autohtonă calificată și oferta pieței, prostituția și intensificarea traficului 
de droguri și organe. Ba mai mult, marginalizarea socială și diferențele socioculturale pot reprezenta fundamente ale unor surse 
de conflict între băștinași și emigranți, în rîndurile cărora se pot dezvolta sentimente extremist-teroriste.
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se imită, dîndu-se preferinţă mai ales 
măsurilor administrative decît celor 
de interdicţie. Un exemplu în acest 
sens sînt „sfaturile” (neoficiale) date 
de către consulatele străine referitor la 
numărul fix (limitat) de vize eliberate 
pe parcursul unei zile de lucru.

3) Se cer activităţi axate pe diaspo-
ră, care să includă stimularea patrio-
tismului, aspecte socioeconomice, de 
drept şi informaţionale. De multe ori 
ele se rezumă la o abordare birocra-
tică, care face necesară investirea în 
economia ţării, mizîndu-se pe nostal-
gia migranţilor.

4) Bazîndu-se doar pe cooperarea 
cu Uniunea Europeană în ceea ce pri-
veşte reglementarea migraţiei, autori-
tăţile moldoveneşti pierd legătura cu 
statele din Est (Rusia, Ucraina, alte 
ţări CSI) în ceea ca privește coopera-
rea pentru combaterea migraţiei forţei 
de muncă, a traficului de fiinţe umane 
cu scopul de a fi exploatate în diferite 
forme.

Aacest aspect al activităţilor nu 
trebuie trecută cu vederea mai ales 
în contextul concurenţei tot mai mari 
pentru migranţi ca forţă de muncă, 
schimbărilor în politica migraţionistă 
a Rusiei, ca principal contractor al for-
ţei de muncă moldoveneşti. În acest 
context, considerăm că fără o politi-
că de investiţii pe termen lung, bine 
gîndită, din partea Uniunii Europene, 
toate măsurile întreprinse de către au-
torităţile moldoveneşti cu scopul de a 
reglementa migraţia nu vor avea suc-
cesul aşteptat. Combaterea eficientă a 
traficului ilegal rămîne deci un proces 
complex, care îmbină atît voință, cît 
şi măsuri economice care necesită co-
operare la nivel internaţional, precum 
şi între structurile naţionale, organele 
de stat şi organizaţiile nonguverna-
mentale.

Protecţia socială a migranţilor se 
referă la două aspecte principale: 1) 
protecţia socială a migranţilor în ţara-
gazdă, 2) securitatea socială a acestora 
în perspectiva întoarcerii lor în Repu-
blica Moldova, pentru că majoritatea 
dintre ei nu contribuie la fondul de 
asigurări sociale şi la fondul pentru 
asigurări obligatorii de asistenţă me-
dicală. Deşi în decembrie 2006 s-au 
făcut modificări în Legea privind pen-
siile de asigurări sociale de stat prin 
introducerea contractului individual 
de asigurare, care se încheie direct cu 
Casa Naţională de Asigurări Sociale, 
puţini migranţi apelează la acesta pen-
tru a-şi asigura pensia pentru limita 
de vîrstă. De asemenea, persoanele 

plecate la muncă peste hotare îşi pot 
procura poliţa de asigurare medicală 
obligatorie. Cetăţenii Republicii Mol-
dova se adresează medicului în străi-
nătate doar în cazuri extreme, pentru 
că serviciile medicale sînt scumpe şi 
majoritatea nu-şi pot permite să le 
achite sau trebuie să facă mari efor-
turi financiare. Cei mai mulţi migranţi 
încearcă să-şi rezolve problemele de 
sănătate prin metode tradiţionale sau 
în condiţii casnice, prin administrarea 
unor medicamente. 

Trebuie de luat în calcul faptul că 
mulţi migranţi acceptă, fiind constrînşi 
de împrejurări, să lucreze în condiţii 
nocive sau cu risc sporit. Problema 
este şi mai gravă dacă ne referim la 
faptul că „necontribuţia” celor ple-
caţi la muncă peste hotare se răsfrînge 
asupra întregului sistem de asigurare 
socială, pentru că povara celor anga-
jaţi este din ce în ce mai mare. Este 
absolut necesară o politică şi o strate-
gie guvernamentală coerentă în acest 
sens, pentru a crea condiţii favorabile 
care să stimuleze migranţii să contri-
buie la sistemul asigurărilor sociale şi 
de sănătate, prin campanii publice de 
informare asupra necesităţii acestor 
contribuţii. Dacă acordurile bilaterale 
în domeniu sînt mai greu de coordo-
nat, atunci, pe plan intern, eforturile 
ar trebui să fie maxime. Moldova are 
propria politică migraţionistă, în con-
textul iniţiativelor migraţioniste ale 
Uniunii Europene. 

Migraţia ilegală cauzează multiple 
probleme legate de plasarea forţei de 
muncă, de lezarea drepturilor cetăţe-
nilor Republicii Moldova aflaţi peste 
hotare, de pătrunderea ilegală în ţară 
a cetăţenilor străini şi a apatrizilor, 
tranzitarea ilegală a teritoriului ţării, 
traficul ilicit de fiinţe umane, agrava-
rea situaţiei criminogene. Ca urmare a 
emigrării la muncă a unei părţi con-
siderabile a populaţiei, piaţa muncii 
se poate confrunta cu disproporţii 
condiţionate de lipsa forţei de muncă 
calificate. Este nevoie de mijloace şi 
de timp pentru a înlocui constructorii, 
pedagogii, medicii, inginerii şi alte ca-
tegorii de specialişti calificaţi care au 
părăsit locurile de muncă. 

Procesele migraţioniste influenţea-
ză atît situaţia socială, economică şi 
demografică din ţară, cît şi stabilitatea 
şi securitatea statului. Analiza situa-
ţiei migraţioniste denotă că sistemul 
existent de reglementare a acesteia 
în Republica Moldova nu corespunde 
necesităţilor reale. Actualul cadru ju-
ridic nu asigură respectarea deplină a 

drepturilor migranţilor, iar activitatea 
structurilor de stat în domeniul migra-
ţiei este insuficientă, întrucît acestea 
nu dispun de un mecanism bine de-
terminat de evidenţă şi de control al 
fluxurilor migraţioniste, precum şi 
de pîrghiile necesare pentru dirijarea 
lor. Noile realităţi social-economice şi 
politice solicită luarea din partea Sta-
tului a unei atitudini deosebite faţă de 
problemele migraţiei populaţiei, care 
presupune adoptarea unei strategii 
adecvate în acest domeniu şi elabora-
rea cadrului legislativ necesar pentru 
promovarea politicii migraţioniste a 
Republicii Moldova. 

 Prezenta Concepţie are ca scop 
determinarea politicii de stat în do-
meniul migraţiei, fapt ce va permite 
asigurarea respectării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, 
reglementarea şi dirijarea procesului 
migraţionist în interesul persoanei şi 
al societăţii, protecţia socială a mi-
granţilor şi a familiilor acestora, sta-
bilirea relaţiilor de cooperare cu alte 
state, crearea condiţiilor de angajare 
legală în cîmpul muncii peste hotare 
a cetăţenilor moldoveni, combaterea 
migraţiei ilegale şi a traficului ilicit 
de fiinţe umane. Concepţia politicii 
migraţioniste stabileşte scopurile, sar-
cinile, principiile de bază şi direcţiile 
prioritare ale reglementării şi dezvol-
tării proceselor migraţionale în Repu-
blica Moldova, căile de promovare şi 
de realizare a politicii migraţionale, 
sarcinile şi funcţiile de bază ale auto-
rităţilor administraţiei publice în do-
meniul migraţiei. 

Un rol important îi revine Statului 
şi în controlul asupra intrării în şi ieşi-
rii din ţară a tuturor categoriilor de mi-
granţi, în combaterea migraţiei ilegale 
de muncă şi contracararea activităţii 
persoanelor fizice şi juridice care in-
termediază ilegal acţiunile de angajare 
peste hotare, în combaterea traficului 
ilicit de fiinţe umane. Printre aceste 
iniţiative, menţionăm: aprobarea unei 
abordări globale faţă de migraţia în re-
giunile de est şi sud-est învecinate cu 
Uniunea Europeană; parteneriatul pri-
vind mobilitatea şi migraţia circulară; 
instrumentul european de vecinătate 
şi cooperare; Misiunea Uniunii Eu-
ropene privind Cooperarea la Fronti-
eră (EUBAM); Sinergia Mării Negre; 
noua tematică de cooperare cu ţările 
terţe în domeniul azilului şi migraţi-
ei; crearea Centrului Unic de Vize al 
Uniunii Europene; Acordul privind 
Simplificarea Regimului de Vize şi de 
Readmisie. Avînd în vedere încheie-
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rea termenului Planului Individual de 
Acţiuni „Uniunea Europeană – Repu-
blica Moldova”, autorităţile moldove-
neşti au înaintat iniţiativa de a semna 
un nou document de cooperare cu 
Uniunea Europeană. Acest document 
trebuie să fie bine consolidat din punct 
de vedere politic, oferind Moldovei o 
continuitate a reformelor iniţiale de 
integrare europeană. Republica Mol-
dova nu insistă ca acest document 
să fie numit Plan de aderare a RM la 
Uniunea Europeană, însă vrea ca în 
document să fie clar menţionat că ţara 
va obține acces şi va avea posibilitate 
să folosească toate cele patru libertăţi 
oferite de Uniunea Europeană ţărilor 
ce urmează să adere.

Moldova şi-a exprimat dorinţa 
de a adera în calitate de ţară-pilot la 
Proiectul privind migraţia circulară şi 
a venit, la rîndul său, cu propuneri şi 
observaţii privind îmbunătăţirea me-
canismului migraţiei circulare şi de 
mobilitate. Au avut loc două runde de 
negocieri referitor la oferirea Repu-
blicii Moldova a Proiectului-pilot de 
parteneriat în domeniul migraţiei cir-
culare şi de mobilitate. În iunie 2008, 
Moldova a fost selectată în calitate de 
ţară care va realiza acest proiect-pilot. 
Accentuăm semnificaţia specială a 
unui astfel de acord de mobilitate. Se 
știe că majoritatea iniţiativelor Uniu-
nii Europene în domeniul migraţiei au 
caracter restrictiv. Acest acord pune 
accentul pe aspecte care să le permit, 
în primul rind, să atragă atenţia asu-
pra migraţiei circulare a cadrelor de 
muncă calificate, pe sensibilizare, pe 
formare profesională în contextul ce-
rinţelor UE, cu scopul de reîntoarcere 
şi reintegrare în ţara de origine.

În ansamblu, Republica Moldova 
a salutat rezultatele misiunii EUBAM: 
s-a fortificat încrederea la frontieră, 
s-a redus migraţia ilegală, traficul de 
droguri, numărul de automobile furate 
etc. Utilizarea tehnologiilor moderne 
a permis identificarea traficului de ţi-
gări nemarcate în containere. Deschi-
derea în 2007 a unui Centru Unic de 
Vize UE a permis facilitarea obţinerii 
vizelor UE pentru ţările care nu au 
ambasade în Republica Moldova. 

 Începînd cu 1 ianuarie 2008, prin 
Acordul de Facilitare a Regimului de 
Vize şi de Readmisie, a fost introdus 
regimul simplificat de vize între Mol-
dova şi ţările Uniunii Europene. În ace-
laşi mod a fost simplificată procedura 
de perfectare a vizelor pe termen scurt 
(numărul şi perioada de examinare a 
documentelor). Se stabileşte o taxă 

mai mică, sînt determinate categoriile 
de persoane care pot primi gratuit viza 
cu intrări multiple şi vize pe termen 
mai lung. Sînt introduse anumite mă-
suri de facilitare a regimului de vize 
cu România şi Bulgaria. Din 11 iulie 
2008, cetăţenii Republicii Moldova 
pot tranzita teritoriul României fără 
viză de tranzit, într-o perioadă care nu 
depăşeşte cinci zile, dacă deţin o viză 
pentru una din ţările UE sau permis de 
şedere în aceste ţări.

Spre deosebire de multe alte ţări, 
Acordul privind readmisia cetăţenilor 
moldoveni şi cetăţenilor ţărilor ter-
ţe ce au intrat în Uniunea Europeană 
de pe teritoriul Republicii Moldova, 
a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008. 
Mai mult ca atît, Moldova a semnat 
acorduri privind readmisia cu Cehia, 
Ungaria, Lituania, Polonia, România, 
Ucraina, Norvegia, Elveţia, Italia. Ca 
parte a Procesului de la Budapesta 
de cooperare regională în contex-
tul Sinergiei Mării Negre, Moldova 
cooperează în domeniul combaterii 
migraţiei ilegale, contrabandei, crimi-
nalităţii transfrontaliere, consolidării 
şi modernizării tehnice a controalelor 
de frontieră, îmbunătăţirii procesului 
de culegere a datelor şi monitorizării 
informaţiilor etc. Comisia Europeana 
sugerează instaurarea unui mecanism 
care să permită a se stabili, la nivel 
european, care state pot reintroduce 
exceptional controale la frontierele in-
terne, chiar dacă sînt membre Schen-
gen. Mecanismul va fi utilizat ca “ul-
timă soluție”, în situaţii critice, pînă la 
adoptarea unor noi măsuri. 

În prezent Republica Moldova 
dispune de o bază legislativă destul 
de largă care stabileşte sarcinile şi 
responsabilitaţile ministerelor şi de-
partamentelor, organelor administra-
tive privind exercitarea controlului 
regimului de intrare, şedere, docu-
mentare şi ieşire a cetăţenilor străini 
şi apatrizilor din ţară, inclusiv proce-
deele de scoatere şi expulzare din ţară 
şi tragere la răspundere a străinilor 
contravenienţi, precum şi organizarea 
măsurilor în vederea prevenirii acţi-
unilor care ar putea aduce prejudiciu 
securităţii statului.

Legea cu privire la ieşirea şi in-
trarea în Republica Moldova de-
fineşte dreptul de a ieşi şi a intra în 
țară, enunţă restricţiile aduse acestui 
drept şi reglementează procedura de 
solicitare pentru ieşirea şi intrarea în 
ţară. Legea prevede că cetăţenii stră-
ini şi apatrizii să se afle în Republica 
Moldova în baza actelor de identitate 

naţionale valabile, a permiselor de şe-
dere eliberate de organele competente 
şi obligativitatea acestora să iasă din 
ţară la expirarea termenului de şedere 
stabilit.

Legea cu privire la statutul juridic 
al cetăţenilor străini şi al apatrizilor 
reglementează drepturile şi obligaţiu-
nile cetăţenilor străini care au domici-
liul în Republica Moldova. Totodata, 
legea menţionată prevede că străinii 
şi apatrizii poartă răspundere admi-
nistrativă şi penală pentru încălcarea 
legislaţiei în vigoare, precum şi că 
acestora în asemenea cazuri li se poate 
reduce termenul de şedere sau ei pot fi 
expulzaţi din Republica Moldova. 

Legea cu privire la migraţiune 
prevede principiile şi obiectivele mi-
graţiei, competenţele organelor admi-
nistrative implicate în problemele mi-
graţiei şi regulile de bază ale emigrării 
şi imigrării. Legea menţionată preve-
de suportarea cheltuielilor pentru ex-
pulzarea străinului din contul fondului 
de expulzare, pîna în prezent însă un 
asemenea fond n-a fost instituit şi nu 
este determinată modalitatea acumu-
lării surselor financiare în acest scop.

Legea cu privire la statutul refugi-
aţilor stabileşte cadrul juridic, econo-
mic, social şi organizaţional de acor-
dare a statutului de refugiat, a azilului 
politic şi a protecţiei temporare în Re-
publica Moldova şi determină statutul 
acestora.

Legea cu privire la actele de iden-
titate din Sistemul naţional de paşa-
poarte determină tipurile actelor de 
identitate (buletine de identitate, pa-
şapoarte şi permise de şedere) cu care 
sînt documentaţi cetatenii Republicii 
Moldova, precum şi cetăţenii straini 
şi apatrizii domiciliaţi temporar sau 
permanent pe teritoriul ţării. Legea 
prevede modalitatea de documentare, 
eliberare, ridicare a actelor de identi-
tate, precum şi obligaţiunile şi respon-
sabilităţile titularului. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 376 
din 06.06.1995 au fost aprobate Regu-
lile de şedere a cetăţenilor străini şi 
a apatrizilor în Republica Moldova şi 
Regulamentul cu privire la modul de 
perfectare şi eliberare a actelor de 
identitate ale Sistemului naţional de 
paşapoarte, documente care cuprind 
modalitatea aplicării în practică a le-
gilor menţionate mai sus, adică modul 
de perfectare şi eliberare a actelor de 
identitate către cetățenii Republicii 
Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii 
domiciliaţi permanent sau temporar 
pe teritoriul ei, statutul juridic al aces-
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tora şi modul de ieşire din şi de intrare 
în Republica Moldova. 

Legea privind frontiera de stat a 
Republicii Moldova reglementează mo-
dalitatea de trecere a frontierei de stat, 
atribuţiile Serviciului în domeniul apă-
rării frontierei şi efectuării controlului 
la punctele de trecere, precum și atri-
buţiile altor organe competente (MAI, 
MAEIE, Serviciul Vamal) în zona de 
frontieră. 

Legea turismului reglementează 
principiile de organizare ae turismu-
lui, competenţa autoritatilor publice, 
drepturile si obligaţiile agenţiilor de 
turism etc. 

În Legea cu privire la poliţie au 
fost introduse modificări care prevăd 
reţinerea în localuri special amenajate 
a persoanelor care au intrat clandestin, 
se află ilegal şi sînt supuse expulzării 
de pe teritoriul Republicii Moldova, şi 
au fost stipulate drepturile poliţiei de 
a aplica interdicţii de intrare/ieşire şi 
de a lua decizii şi întocmi dosare de 
reducere a termenului de şedere şi de 
expulzare a străinilor din Republica 
Moldova.

În Legea cu privire la iesirea şi in-
trarea în Republica Moldova au fost 
introduse unele completări ce prevad 
angajamentul persoanei care invită în 
ţară cetăţeni străini de a suporta chel-
tuielile legate de şederea, asistentă me-
dicală pe perioada sejurului, precum şi 
cele impuse de eventuala expulzare a 
acestora. Legea a fost completată cu 
prevederea de a obliga organele com-
petente să elibereze invitaţiile de co-
mun accord cu MAI. 

Totodata, întru executarea preve-
derilor Hotărîrii Guvernului nr. 1415 
din 19.12.2001, a fost elaborată şi 
adoptată Hotarîrea Guvernului cu 
privire la crearea Centrului de plasa-
ment temporar al străinilor, nr. 71 din 
30.01.2004. 

Cadrul legislativ actual în gene-
ral este suficient pentru activitatea 
organelor competente în acest dome-
niu, dar pornind de la aspiraţiile ţării 
noastre de a se integra în Uniunea 
Europeana, ar fi util de a-l aduce mai 
aproape de legislaţia UE, pentru a ex-
clude unele lacune şi a evita dublarea 
unor reglementări. Concomitent, este 
necesar de a revizui cadrul legislativ 
existent, pentru a-l conforma cadrului 
legislativ al UE în acest domeniu. 

Rezultatele investigaţiei constau 
în recomandări de a efectua modificări 
majore în sectorul public, în normele 
culturale şi stimulentele economice 
cu care se confruntă grupuri mari de 

oameni. Astfel de schimbări necesită 
mult timp şi se realizează treptat, în 
cele mai bune condiţii. Însă succesul 
acestor reforme va fi, în cele din urmă, 
important pentru viitorul R. Moldova. 
Există şi alte măsuri ce pot fi utilizate 
pentru a extinde beneficiile migraţiei 
şi ale transferurilor de peste hotare 
asupra creşterii, angajării şi reducerii 
sărăciei. Prima acţiune se referă la po-
liticile privind volumul, caracteristici-
le şi utilizarea transferurilor.

 O recomandare simplă, care ar pu-
tea fi abordată ca parte a unui acord 
bilateral mult mai cuprinzător dintre 
Moldova şi ţările relevante, este ofe-
rirea unui anumit tip de “perioadă de 
graţie” (durata căreia ar fi deschisă 
pentru negociere), în timpul căreia 
migranţii ar fi capabili de a munci şi 
concomitent de a fi liberi să-şi clari-
fice statutul. Un astfel de acord ar pu-
tea, de asemenea, include prevederi ce 
ţin de oferirea asistenţei în accesarea, 
înţelegerea şi completarea documen-
taţiei. Din multe interviuri realizate 
cu migranţii şi autorităţile, pare să fie 
foarte evident că autorităţile abordea-
ză prea puţin aceste subiecte. Iniţierea 
implementării acestei recomandări, 
destul de simple şi directe, pare să fie 
un pas pozitiv în direcţia corectă.

Concluzii. Analizînd problemele 
abordate cu titlu de concluzie, am con-
statat că forţa de muncă migrată con-
tribuie la sporirea masei valutare din 
ţară şi scăderii inflaţiei băneşti, ceea 
ce duce la stabilizarea social-econo-
mică a ţării, contribuie la diminuarea 
conflictualităţii sociale, la consolida-
rea sistemului bancar, îmbunătăţirea 
stării materiale a populaţiei, reducerea 
sărăciei şi formarea clasei sociale mij-
locii. Una dintre cele mai mari provo-
cări ale tranziţiei este ajustarea educa-
ţiei profesionale la noua economie şi 
noile ocupaţii care sînt solicitate.

O reducere a migraţiei ar putea 
încetini dezvoltarea economiei, chiar 
dacă ar contribui la unirea familiilor şi 
ar soluţiona unele dificultăţi pe piaţa 
muncii, ceea ce probabil nu se va în-
tîmpla atîta timp cît Moldova se con-
fruntă cu probleme interne sociale şi 
economice, iar cererea pentru lucrul 
emigranţilor este înaltă. Scenariul 
probabil este unul în care nivelul mi-
graţiei rămîne înalt, dar este mai bine 
controlat şi fluxurile sînt mai regula-
te. Unele aspecte negative ar putea 
persista, dar pot fi concepute anumite 
intervenţii prin intermediul politici-
lor. Eforturile Guvernului Republicii 
Moldova de a îmbunătăţi climatul de 

afaceri sînt în curs de desfăşurare de 
la un timp, avînd ajutorul substanţial 
al donatorilor externi. 

 Din moment ce viaţa peste hotare 
va deveni în timp, probabil, mult mai 
atractivă, iar tot mai mulţi migranţi îşi 
vor legaliza treptat statutul în majo-
ritatea ţărilor de destinaţie, Guvernul 
R. Moldova va ajunge în curînd să 
concureze pentru persoanele mobile 
pe plan internaţional. Oricum, mol-
dovenii care constituie al treilea val 
al migranţilor potenţiali ar putea să 
posede abilităţi esenţiale şi ambiţii 
de antreprenoriat, generînd o creştere 
economică majoră, întru binele tuturor 
moldovenilor.
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