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Cadrul legislativ național în domeniul migrației vizează multiple aspecte: 

prevenirea și combaterea migrației ilegale și a traficului de ființe umane; 

migrația forței de muncă; drepturile și interesele refugiaților și migranților; 

controlul proceselor migratorii; cooperarea cu diaspora; gestionarea integrată a 

frontierei de stat etc. 

Strategia Naţională în domeniul migraţiei şi azilului (2011–2020) are ca 

scop asigurarea unei reglementări cuprinzătoare a managementului proceselor 

migraţiei şi azilului, armonizarea cadrului juridic naţional cu prevederile dreptului 

internaţional şi legislaţia Uniunii Europene, reglementarea circuitului 

persoanelor menit să servească drept contribuţie pentru dezvoltarea 

socioeconomică, securitatea ţării şi realizarea obiectivelor de integrare 

europeană. Această strategie a fost corelată cu Strategia Națională în domeniul 

securității demografice, Strategia ocupării forței de muncă, Strategia Națională 

de dezvoltare „Moldova 2020”.

POLITICA MIGRAŢIEI

http://iom.md/sites/default/files/publications/docs/Migra%C8%9Bie %C8%99i dezvoltare_aspecte politico-juridice.pdf


Legea nr.180 cu privire la migraţia de muncă

Convenţia europeană cu privire la statutul juridic al lucrătorilor
migranţi

Convenţia nr. 97 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind 
migraţia în scop de angajare

Lege pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la statutul
juridical lucrătorilor migranţi nr. 20-XVI din 10.02.2006

http://lex.justice.md/md/328963/
http://www.infoeuropa.md/tratatele-coei/conventia-europeana-referitoare-la-statutul-juridic-al-lucratorului-migrant/
http://www.anofm.md/documents/50
http://www.anofm.md/documents/50


Termenul de migraţie provine din franceză (migration) şi latină (migrationis), şi 

reprezintă fenomenul de deplasare în masă a unor populaţii de pe un teritoriu 

pe altul, determinat de factori economici, sociali, politici sau naturali.

http://www.arduph.ro/domenii/refugiati-persoane-disparute-2/fenomenul-migratiei-si-traficul-de-persoane/
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REPUBLICA MOLDOVA – PROBLEMELE 

MIGRAŢIEI
Intr-o lume cu graniţe tot mai fluide, unde globalizarea mişcă 

idei și oameni, mărfuri sau trenduri, pare paradoxal faptul că 

fenomenul migraţiei populației este încă destul de puțin 

analizat cu instrumentele științei veritabile.

În contextul în care migrația este unul din cele 

mai importante fenomene ale societății moderne.

https://issuu.com/capublishing/docs/migratie_si_politici_europene_previ




Migrația este una din cele mai stringente 

probleme cu care se confruntă Republica 

Moldova. Potrivit datelor Băncii Mondiale, 

din țara noastră sunt plecați la muncă peste 

hotare circa 700 de mii de cetățeni, ceea ce 

constituie aproape jumătate din populația 

aptă de muncă.

https://unimedia.info/stiri/infografic-cum-influenteaza-migratia-asupra-dezvoltarii-comunitatilor-din-republica-moldova-65977.html


MIGRAŢIA DE MUNCĂ

Politicile în domeniul migraţiei de muncă 

 Elaborarea şi perfecţionarea mecanismelor 
eficiente de gestionare şi control al fluxurilor 
migraţionale;

 Dezvoltarea în continuare a cooperării 
bilaterale şi multilaterale cu ţările de destinaţie 
ale lucrătorilor migranţi;

 Crearea oportunităţilor economice în Moldova 
prin atragerea investițiilor străine și 
promovarea investirii remitenţelor în 
dezvoltarea  afacerilor;

 Promovarea reîntoarcerii şi reintegrării 
migranţilor, inclusiv temporare a celor înalt 
calificaţi;

 Măsuri de prevenire a emigrării tinerilor prin 
crearea oportunităţilor de angajare în ţară

http://demografie.md/files/files/Migratia de munca Tendinte si realitati in RM Sergiu Sainciuc.ppt
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Moldova este o ţară mică cu o piaţă a 

forţei de muncă nesemnificativă. Fără o 

politică de investiţii pe termen lung bine 

gândită din partea Uniunii Europene, 

toate măsurile întreprinse de către 

autorităţile moldoveneşti cu scopul de a 

reglementa migraţia nu vor avea succesul 

aşteptat. 
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ASPECTE SOCIOECONOMICE

Principalul factor de respingere a migranților moldoveni este de natură economică: 

sărăcia, lipsa locurilor de muncă adecvate și salariile mici, în timp ce nivelul ridicat 

de trai în străinătate acționează ca un factor de atragere.

https://www.iom.md/ro/migration-profile-republic-moldova-ro


Migrația este un fenomen ce rupe legăturile emoționale în 

familie, lucru ce duce uneori la destrămarea familiilor 
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DIN COLECŢIA BĂNCII MONDIALE



Potrivit datelor Băncii Mondiale 

Migrația este una din cele mai 

stringente probleme cu care se 

confruntă Republica Moldova, din 

țara noastră sunt plecați la muncă 

peste hotare circa 700 de mii de 

cetățeni, ceea ce constituie aproape 

jumătate din populația aptă de 

muncă. În același timp, sociologii 

consideră că numărul real al 

migranților moldoveni este de circa 

un milion. 

https://unimedia.info/stiri/infografic-cum-influenteaza-migratia-asupra-dezvoltarii-comunitatilor-din-republica-moldova-65977.html
https://unimedia.info/stiri/infografic-cum-influenteaza-migratia-asupra-dezvoltarii-comunitatilor-din-republica-moldova-65977.html


FACTORII CARE DETERMINĂ

MIGRAŢIA POPULAŢIEI



BAZE DE DATE ABONATE DE 

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ



ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ

PENTRU MIGRAȚIE

https://viza.md/ru/node/4256


RESURSE ELECTRONICE

/

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/C12578310056925BC12574B90057E51E_NOTE7J5LS7.pdf
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/C12578310056925BC12574B90057E51E_NOTE7J5LS7.pdf
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/C12578310056925BC12574B90057E51E_NOTE7J5LS7.pdf
https://viza.md/ru/node/4256
http://www.viitorul.org/files/MONITOR SOCIAL11 Migratie_0.pdf
http://www.viitorul.org/files/4027353_md_monitorul_soci_0.pdf
https://www.iom.md/ro/migration-profile-republic-moldova-ro
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/migratia/Migratia_FM.pdf
http://www.anofm.md/documents/50
http://www.migratie.md/
http://www.migratiesigura.md/


CONTACTE UTILE

•Organizația Internațională pentru 

Migrație, Misiunea în Moldova

str. Ciuflea nr. 36/1, or. Chisinau MD-

2001, Republic of Moldova,

tel.: + (373) 22 23 29 40

•Biroul Relații cu Diaspora

Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1 Casa Guvernului, or. 

Chișinău, MD-2033. Republica Moldova

tel.: + (373) 22 25 03 50

•Biroul Migrație și Azil

bd. Ştefan cel Mare nr. 124, or. 

Chişinău, MD-2005, Republica Moldova

Centrul de Apel BMA:

tel.: + 373 22 820 007

•Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

str. 31 August 1989 nr. 80, or. Chişinău, MD-2012, 

Republica Moldova

Centrul de Apel MAEIE:

tel: +373 22 78 87 22

tel: 0 800-90-990

mailto:info@bma.gov.md
http://www.iom.md/
https://www.facebook.com/iom.moldova/
mailto:brd@gov.md
http://www.brd.gov.md/
https://www.facebook.com/BiroulRelatiiCuDiaspora/
mailto:info@bma.gov.md
http://bma.gov.md/ro
https://www.facebook.com/pages/Biroul-Migra%C5%A3ie-%C5%9Ei-Azil/230279083698859
mailto:secdep@mfa.md
http://www.mfa.gov.md/
https://www.facebook.com/maeie.md/
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