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Abstract 
 
Population migration being a component part of contemporary society, undergo changes at every stage of the society 
development. With the new production and communication technologies, with changing social and geopolitical 
character in the world, also appear and the new trends in population migration. The existence of different classification 
approaches and the social structure of population migration, the diversity of forms and types reflect the complexity and 
unevenness of this social phenomenon. Immigration issues have become quite current in the Republic of Moldova once 
with gain independence and liberalization of foreign relations. External migration processes are a compulsory element 
of the phenomenon of globalization, with a growing influence on demographic processes within the republic. 
In this article are analysed the social aspects of immigration of the population in the Republic of Moldova as: 
immigration to work, studies, family reunion. This phenomenon is important for the population, because the quality of 
immigrants as a whole depends on the socio-cultural evolution of society. 
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Migraţia populaţiei fiind parte componentă a societăţii contemporane, suferă schimbări la 
fiecare etapă de dezvoltare a societăţii. Odată cu noile tehnologii de producţie şi comunicaţii, cu 
schimbarea caracterului social şi geopolitic în lume, apar şi noile tendinţe ale migraţiei populaţiei. 
Existenţa diferitor abordări de clasificare şi a structurii sociale ale migraţiei populaţiei, diversitatea 
formelor şi tipurilor reflectă complexitatea şi neuniformitatea acestui fenomen social. 
Transformările ce au loc la etapa contemporană sunt strâns legate de creşterea vădită a rolului 
ştiinţei, învăţământului, progresului tehnologic şi dezvoltarea economiei mondiale care puternic 
influenţează importanţa factorilor ce schimbă activitatea umană. Pe lângă aceasta în condiţiile 
actuale unul din principalii factori ce determină dinamica proceselor socio-economice este 
mobilitatea şi migraţia populaţiei. Evoluţia social-economică,cat şi politică în ultimii ani creează în 
ultimii ani unele premize a unor schimbări în domeniul migraţiei,impunând acordarea unei atenţii 
considerabile faţă de această problemă atât la nivel naţional cât şi global. Migraţia ca fenomen 
demografic aduce multe probleme ce ţin de mişcarea şi plasarea forţei de muncă,lezarea drepturilor 
omului,pătrunderea în ţară a străinilor,traficul ilegal de fiinţe umane,înrăutăţirea situaţiei 
criminogene.e.t.c.                                                       

Problemele imigraţiei au devenit destul de actuale în Republica Moldova odată cu obţinerea 
independenţei şi liberalizării relaţiilor externe. Procesele migraţioniste externe constituie un element 
obligatoriu al fenomenului globalizării, având o influenţă tot mai mare asupra proceselor 
demografice din interiorul republicii. 

În prezent, în Republica Moldova, ca şi în alte state cu economia în tranziţie, soldul 
migratoriu este negativ. Astfel, în perioada anilor 1993-2016, numărul celor plecaţi definitiv peste 
hotare a depăşit de 4,1 ori numărul celor veniţi. Dacă mai luăm în vedere şi migraţia temporară de 
muncă, care este foarte dificil de a o determinadacă este temporară sau definitivă, cifrele vor deveni 
mult mai impunătoare. Este cunoscut faptul că instituţiile statului din domeniu, dar şi autorităţile 
locale nu cunosc starea reală a celei mai mare parţi a emigranţilor din Republica Moldova, ce nu 
poate reda un tablou real al acestui fenomen. Aprofundarea decalajului de dezvoltare economică 
dintre R. Moldova şi statele Europei de Vest, încurajează tot mai mult fluxurile migratorii externe, 
determinând emigrarea masivă a populaţiei R. Moldova. Imigraţia ca parte componentă a 
fenomenului migraţionist are o importanţă evidentă în formarea populaţiei unui stat, nu numai ca 
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structură demografică, dar şi ca calitatea populaţiei. Sunt cunoscute politici imigraţioniste a unor 
state care au cerinţe riguroase faţă de potenţialii imigranţi ca de exemplu Canada.  

 

 
Fig.1 Dinamica imigraţiilor în Republica Moldova. Calculat în baza datelor BNS.  
 
În acelaşi timp, se înregistrează şi unele fluxuri de imigrare. Dinamica imigraţiilor în 

perioada contemporană are un trend pozitiv pe intreaga perioadă de cercetare, cu unele perioade 
scurte de mic declin. (fig.1) În perioada anilor 1993-2010, numărul imigranţilor legali a fost de 
31876 persoane, cu o tendinţă de creştere vădită în ultimii ani, unde numărul sosirilor este de 21622 
persoane. În prima perioadă în mediu pe an soseau circa 1770 persoane, în ultimii ani numarul 
sosirilor sau dublat si reprezintă 3603 persoane. Scopul imigrării este diferit, însă se evidenţiază trei 
motive de bază: imigraţia de familie – 39,3%, la studii – 35,2% şi la muncă – 25,5% în prima 
perioadă. Din 2010 sa schimbat si metologia statistică, adăugându-se şi alte scopuri de imigraţie. În 
ultimii ani se observă o modificare a structurii imigranţilor conform scopului sosirii. A crescut 
ponderea sosirilor la muncă ce reprezintă 30% şi a scăzut la studii 21,5%, întregirea familiei 32,9% 
faţă de perioada precedentă. În general se obsevă un trend negativ la imigraţia de studii şi de 
familie, şi un trend pozitiv la imigraţia de muncă pe înteaga perioadă 2011-2016.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2 Imigraţia după scopul sosirii în 2011.         Fig. 3 Imigraţia după scopul sosirii în 2016. 
        Calculat în baza datelor BNS.                                   Calculat în baza datelor BNS 

 
Să vorbim despre unele legităţi ăn privinţa imigraţiei este destul de dificil, fapt ce ne 

demonstrează diagramele din figurile nr 2, 3. Diferenţele la nivel de ani cu cele pe întreaga perioadă 
nu sunt esenţiale, dar analizând figurile de mai sus observăm unele diferenţe evidente în scăderea 
ponderii scopului de muncă şi studii şi o creştere a celorlalte scopuri între anii 2011 şi 2016, fapt ce 
ne demonstrează că nu avem explicaţii legice a acestui fenomen. 
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Fig.4 Imigranţi la muncă după ţara de emigrare. Calculat în baza datelor BNS. 
 
În figura de mai sus observăm ponderea esenţială a imigranţilor din primele patru state 

cărora le revne 75% din totalul persoanelor sosite în Moldova la muncă, ce se explică nu numai prin 
proximitatea teritorială a României şi Ucrainei, dar şi Turciei, Italiei ca unii din principalii parteneri 
economici a statului nostru. Rusia, Azerbaidjan, Polonia cu procentajul respectiv sunt nişte 
perteneri tradiţionali în timp. Celelalte state având o pondere neesenţială. 

 

 
Fig.5 Imigranţi la studii după ţara de emigrare. Calculat în baza datelor BNS. 
 
Ceea ce priveşte imigraţiile la studii are complec alte aspecte spaţiale vedem o pondere de 

90% din totalul persoanelor revin la patru state. Evident că majoritatea imgranţilor sunt studenţi la 
Universitatea de Medicină mai ales cei din Israel şi India. 
Imigraţiile de familie au o geografie destul de clară şi se se explică în primul rând prin legăturile 
tradiţionale a poporului noştru cu cele şapte state din listă fiind republici unionale a fostei URSS 
unde în perioada sovietică au emigrat un număr esenţial de moldoveni, mai ales în Rusia şi Ucraina. 
În ultima având şi un număr mare de conaţionali ăn regiunile Odesa şi Cernăuţi.  
  

 
Fig.6 Imigranţi de familie după ţara de emigrare. Calculat în baza datelor BNS. 
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Locul trei al României este evident deoarece legăturile de după independenţă dintre statele 
nostre au demonstrat deschiderea ultimei faţă de populaţia din Republica Moldova, nu numai prin 
acordarea de cetăţenie, dar şi a unui număr mare de studenţi moldoveni care îşi fac studiile peste 
Prut. Căsătoriile tot mai frecvente dintre cetăţenii ambelor state reflectă acest fenomen. În Italia 
avem cea mai mare diasporă în cadrul spaţiului european. 

Concepţia statului şi a societăţii despre locul şi rolul imigranţilor în dezvoltarea socio-
economică a ţării, exprimată într-o politică adecvată de imigrare, are o semnificaţie determinată 
pentru rata fluxului de imigrare şi rezultatele acestuia.  
 Sarcinile prioritare în domeniul imigrării ar fi: 
 -dezvoltarea politicii de imigrare pentru atragerea moldovenilor rezidenţi peste hotare; 
 -dezvoltarea unui cadru legislativ unic, care şi reglementeze problemele imigrării; 
 -îmbunătăţirea stocului de informaţii privind imigranţii din ţară prin implementarea şi 
dezvoltarea Sistemului informaţional integrat automatizat ,, Migraţie şi Azil”; 
 -crearea condiţiilor pentru integrarea culturală şi socială a imigranţilor, în paralel cu 
păstrarea identităţii proprii a acestora; 
 -reglementarea procedurilor ce asigură recunoaşterea legală a educaţiei şi a calificării 
acestora. 
 Un rol important revine structurilor statale în controlul ieşirii şi intrării tuturor categoriilor 
de migranţi şi combaterii imigraţiei ilegale de muncă. 
 Implementarea concepţiei politicii migraţioniste va permite reglementarea eficientă a 
proceselor de migrare, întărirea securităţii frontierei de stat, crearea unei bănci de date despre toate 
categoriile de migranţi, efectuarea evidenţei cetăţenilor străini şi a apatrizilor pe teritoriul ţării, 
prognozarea fluxurilor migratorii, preîntâmpinarea şi combaterea migraţiei ilegale şi a traficului de 
fiinţe umane. E nevoie de un curaj adecvat pentru combaterea activităţii criminal mafiotice în 
condiţiile de criza profundă şi sărăcia actuală din ţară.   
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