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REPERE CONCEPTUALE 

Actualitatea şi importanţa temei de cercetare. La etapa actuală se atestă în tot mai 

multe ţări o prezenţă numeroasă a cetăţenilor moldoveni şi a copiilor emigranţilor originari  

din Republica Moldova, au fost înregistrate aspecte politice, social-economice şi culturale 

care reprezintă un teren de cercetare foarte vast. Impactul migraţiei asupra populaţiei 

Republicii Moldova indică asupra necesităţii unor analize complexe şi aprofundate a cauzelor 

şi esenţei proceselor migraţioniste care implică tot mai mult tinerii, pentru elaborarea unor  

politici mai eficiente în domeniu. Acest proces de stabilizare (dinamică) peste hotare, de 

formare şi consolidare a comunităţilor cetăţenilor moldoveni implică deja creşterea numărului 

tinerilor emigranţi şi formarea noilor generaţii, numite în contextul fenomenelor migraţionale 

„a doua generaţie de migraţie”, „a treia generaţie” etc. Termenul „generaţii secunde” se referă 

la copiii migranţilor, la descendenţii celor implicaţi în migraţie, care au plecat din ţara de  

origine şi au ales să se stabilească în alte ţări. Termenul „generaţii secunde” este generalizator 

şi apropriat; se referă deopotrivă la copiii/adolescenţii cu experienţă migraţională, prin urmare 

născuţi în ţara de baştină a părinţilor lor; dar îi vizează şi pe copiii/urmaşii migranţilor, deja  

născuţi în ţările unde aceştia s-au stabilit. Descendenţii migranţilor indică de fapt începutul 

formării unor generaţii rezultate în urma migraţiei. Prezenţa peste hotare a unui număr mare  

de cetăţeni emigraţi are impact social şi politic, în ţările de destinaţie, dar şi în ţara-gazdă: la 

nivelul dialogului politic bilateral, la nivel de politici, de colaborare bilaterală, înfrăţire a unor 

localităţi, precum şi la nivel de comunitate, societate, familii etc. 

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemei de 

cercetare. Aspectele social-politice ale procesului de integrare a migranţilor determină, în 

parte, anumite consecinţe asupra comportamentului, atitudinilor şi, respectiv, acţiunilor 

politice. Specificul procesului de integrare, alături de cauzele emigraţiei şi perioada de aflare 

peste hotare – toate sunt elemente intrinseci care influenţează, în timp, comunităţile 

diasporale. Analizele şi cercetările realizate în cadrul ştiinţelor politice, cu privire la tema  

studiată, se concentrează, în opinia autorului, mai mult pe examinarea tendinţelor actuale în 

domeniu, iar problematica generaţiilor secunde - cu referire la spaţiul Republicii Moldova şi 

din regiune - continuă să fie insuficient cercetată. 

Interesul cercetătorilor pentru fenomenele migraţionale a fost constant, datorat 

schimbărilor atât de variate care au implicat un număr mare de ţări. Printre cercetătorii de 
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referinţă preocupaţi de teoriile şi politicile migraţionale, de analiza schimbărilor sociale 

înregistrate în urma migraţiilor internaţionale se numără S. Castles [34, 35], H. de Haas, 

M.J. Miller [36], D. Massey, M. Piore, J. Arango, Gr. Hugo, M. Crul [39, 40] etc. Aspecte 

politice legate de migraţie şi formarea diasporei au fost abordate de cercetătorii R. Cohen  

[37, 38], S. Vertovec, S. Palidda, R. Sheffer, Th. Faist [31], R. Brubaker [33], J. Clifford 

etc. Abordarea migraţiei din perspectiva cetăţeniei active şi a participării politice, rolul  

migranţilor în procesele politice, comportamentul lor politic şi electoral sunt tematici care 

de asemenea au atras atenţia (S. Verba, A. Just, G. Adamson, H. Bäck, M. Soininen, T.  

Espenshade etc.) În Republica Moldova, cercetările s-au referit, în special, la analiza 

tendinţelor actuale, la migraţia de muncă, la evoluţia fluxurilor de remitenţe, cu o atenţie 

relativ scăzută faţă de situaţia copiilor migranţilor. În Republica Moldova au fost publicate 

mai multe lucrări valoroase în domeniul migraţiei, semnate de V. Moşneaga [13-17, 23, 

42], V. Moraru [8-11], Gh. Rusnac [16, 17, 23], C. Solomon [27, 28], D. Vaculovschi, Gr. 

Pârţac, P. Varzari [29], T. Turco, R. Svetlicinîi, N. Putina [21, 22], V. Sainsus, O. Gagauz 

[6, 41], D. Cheianu-Andrei [3, 4], R. Rusu [24, 25, 44], M. Iaţco [7], M. Buciuceanu-Vrabie 

[2], O. Poalelungi [18, 19] ş.a. Aceste lucrări constituie o contribuţie importantă la analiza 

proceselor migraţionale care vizează cetăţenii moldoveni. 

Ipoteza de cercetare: de-a lungul celor peste 30 de ani de istorie a emigraţiei 

cetăţenilor originari din Republica Moldova, un număr impresionant de tineri au fost 

implicaţi în procesele migraţionale; în acelaşi timp în străinătate s-au născut zeci de mii de 

copii cu părinţi moldoveni - ceea ce semnalează formarea peste hotare a generaţiilor 

secunde, care reprezintă o nouă etapă în procesul de consolidare a comunităţilor din 

străinătate, în dialogul dintre diasporă şi autorităţile politice din ţara de origine, în special  

în perioadele electorale. 

Scopul cercetării rezidă în analiza aspectelor social-politice care vizează formarea 

generaţiilor secunde ale cetăţenilor Republicii Moldova emigraţi în Italia. În vederea realizării 

scopului cercetării au fost formulate următoarele obiective: (a) Sistematizarea abordărilor 

ştiinţifice privind generaţiile secunde; (b) Cercetarea politicii comunitare (a UE şi a Italiei) 

cu privire la integrarea migranţilor şi a copiilor imigraţi; (c) Analiza procesului formării 

comunităţilor cetăţenilor moldoveni din Italia şi generaţiilor secunde, implicarea în cadrul  

asociaţiilor de migranţi ca manifestare a activismului civic şi a participării politice; (d) 
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Determinarea rolului instituţiilor politice în procesul de colaborare cu cetăţenii moldoveni  

aflaţi în străinătate şi asigurarea dreptului la vot; (e) Evidenţierea programelor şi politici lor 

naţionale destinate tinerilor din diasporă; (f) Analiza cadrului normativ şi instituţional al  

Republicii Moldova cu privire la migraţie şi diasporă; (g) Reliefarea tendinţelor privind  

participarea tinerilor din diasporă la procesele politice şi electorale din ţara de origine. 

Metodologia cercetării ştiinţifice. Abordarea interdisciplinară şi complexitatea 

fenomenelor studiate au determinat aplicarea multiplelor instrumente metodologice: metoda  

sistemică, statistică, istorică, comparativă, precum şi metoda behavioristă, sociologică (cu 

aplicarea chestionarelor, realizarea unor studii de caz, organizarea unor focus-grupuri) etc. 

Baza metodologică a inclus analiza aprofundată a bibliografiei în domeniu (studii şi articole  

ştiinţifice); a prevederilor legislaţiei naţionale şi internaţionale (inclusiv cea italiană) în 

domeniul migraţiei; a rapoartelor şi statisticilor oficiale, europene şi internaţionale. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în abordarea complexă, interdisciplinară, 

a procesului emigraţiei cetăţenilor Republicii Moldova în Italia; consolidării comunităţilor de 

migranţi, în abordarea holistică a numeroaselor aspecte ce ţin de formarea generaţiilor 

secunde ale cetăţenilor moldoveni emigraţi (asemănări şi deosebiri faţă de comunităţi le 

formate de cetăţenii Ucrainei şi României). În acelaşi timp, cercetarea scoate în evidenţă  

aspectele politice ale procesului de integrare a migranţilor; activismul lor civic şi implicarea  

în cadrul asociaţiilor cetăţenilor moldoveni, tendinţele privind participarea politică a tinerilor 

migranţi din diasporă la alegerile din Republica Moldova, dar şi la alte procese politice sau  

sociale. Lucrarea de faţă reliefează specificul politicilor şi programelor destinate tinerilor din 

diasporă (cele promovate de autorităţile politice din Republica Moldova, în raport cu 

România), a evoluţiilor discursului partidelor politice şi al concurenţilor electorali faţă de 

migranţi şi diasporă. 

Problema ştiinţifică soluţionată. Cercetarea a vizat analiza aspectelor social- 

politice legate de formarea generaţiilor secunde, evidenţierea particularităţilor formării  

generaţiilor secunde ale migranţilor moldoveni în Italia, analizând procesul de integrare a  

diferitor categorii de minori migranţi, prezenţa în ţara-gazdă, dinamica şi specificul 

fenomenului respectiv. 

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Importanţa teoretică 

rezidă în dezvoltarea abordărilor teoretico-metodologice privind fenomenele migraţionale 
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şi formarea generaţiilor secunde; contribuţia la determinarea specificului procesului de 

integrare în Italia a migranţilor originari din Republica Moldova, aspecte care vizează 

procesele actuale social–politice legate de diasporă şi participarea la vot a tinerilor emigraţi. 

Rezultatele cercetării (inclusiv tabele, figuri, hărţi, date empirice) pot reprezenta un 

instrument de analiză a procesului emigraţiei în Italia a cetăţenilor moldoveni, ca premisă 

pentru cercetarea aspectelor politice ale fenomenelor migraţionale şi formarea generaţiilor 

secunde în alte ţări unde se înregistrează un număr mare de cetăţeni moldoveni (Germania, 

Franţa, Marea Britanie, Federaţia Rusă, Spania, Portugalia, Grecia, SUA, Canada); pot fi 

utilizate la actualizarea Strategiei Naţionale „Diaspora–2030”, pentru optimizarea cadrului 

de politici în domeniu, destinat tinerilor din diasporă; pentru elaborarea unor cursuri 

universitare, a tezelor de licenţă sau masterat privind fenomenele migraţioniste şi diaspora 

Republicii Moldova etc.  

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: (1) argumentarea 

cadrului istoriografic şi conceptual privind generaţiile secunde; (2) formularea unor dovezi 

ştiinţifice privind consolidarea comunităţilor cetăţenilor moldoveni din Italia, (3) reliefarea 

specificului politicilor aplicate în cazul minorilor migranţi de către autorităţile ţării-gazdă 

şi particularităţilor procesului de integrare în  Italia a elevilor cu cetăţenia Republicii 

Moldova, (4) determinarea factorilor de risc ce determină creşterea numărului tinerilor 

NEET, (5) evidenţierea particularităţilor fenomenului minorilor migranţi neînsoţuţi, (6) 

argumentarea procesului de formare a generaţiilor secunde ale cetăţenilor Republicii 

Moldova emigraţi în Italia. Constituirea unei viziuni de ansamblu privind emigrarea în 

Italia, de-a lungul anilor, a cetăţenilor moldoveni, privind evoluţia asociaţiilor din diasporă 

poate contribui la dezvoltarea cercetărilor naţionale privind migraţia internaţională şi 

procesul de integrare a cetăţenilor moldoveni stabiliţi în străinătate, în scopul creării unor 

instrumente de lucru pentru cercetători, autorităţi centrale şi locale din Republica Moldova. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetării au fost prezentate în 

cadrul mai multor conferinţe naţionale şi internaţionale, au fost publicate în circa 29 de 

articole ştiinţifice, în două monografii: „Generaţii secunde de migraţie: cazul Republicii  

Moldova” (ICJP, Chişinău, 2017, 343 p.), dedicată emigraţiei cetăţenilor moldoveni din 

Italia; precum şi monografia „Al di fuori della legalità: Minori moldavi non accompagnati 

in Italia” (Aletti Editore, Italia, 2017, 118 p.), consacrată fenomenului minorilor moldoveni 
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neînsoţiţi). Totodată, printre rezultatele cercetării se numără elaborarea a numeroase tabele, 

grafice, studii de caz specifice temei abordate, realizarea a 13 hărţi privind repartizarea 

teritorială etc. 

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice: Unele constatări şi studii de cercetare la temă 

au fost utilizate în cadrul prezentărilor la conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 

la unele evenimente organitate de factorii de decizie din domeniu (BRD, BMA, ODIMM 

etc.); au fost recomandate în calitate de suport informativ la elaborarea tezelor de licenţă  

ale studenţilor îndrumaţi în cadrul Facultăţii Jurnalism ţi Ştiinţe ale Comunicării a 

Universităţii de Stat din Moldova. 

Publicaţii la tema tezei. Numeroase aspecte privind particularităţile formării 

generaţiilor secunde au fost abordate în cadrul a 29 de articole ştiinţifice, publicate în 

culegerile de la conferinţe naţionale şi internaţionale, precum şi în reviste de specialitate  

din Republica Moldova, România, Italia. 

Volumul şi structura lucrării au fost determinate de scopul şi obiectivele 

cercetării: teza include introducerea, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 

adnotări în limbrile română, rusă şi engleză, bibliografia (261 de titluri), 160 de pagini de 

bază, 6 anexe, 30 de figuri, 19 tabele şi 13 hărţi. 

Cuvinte-cheie: Migraţie, generaţii secunde, politici migraţionale, proces de 

integrare, programe pentru migranţi, diaspora, asociaţii, activism civic, cultură politică, 

procese electorale, vot în afara ţării, vot electronic, vot prin corespondenţă. 
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CONŢINUTUL TEZEI 

Teza a fost structurată ţinând cont de scopul şi obiectivele cercetării, fiind alcătuită  

din introducere, trei compartimente (capitole), douăsprezece subcompartimente 

(subcapitole), concluzii generale şi recomandări, bibliografie, anexe, adnotări în trei limbi, 

lista abrevierilor, lista tabelelor, figurilor şi hărţilor. 

Introducerea cuprinde argumentele de bază cu privire la tema cercetării, actualitatea 

şi relevanţa problemei ştiinţifice abordate (generaţiile secunde), prezentarea contextului,  

reperele teoretice şi metodologice principale; sunt determinate ipoteza lucrării, scopul şi  

obiectivele, sunt prezentate strategiile de elaborare a parcursului de cercetare. De asemenea,  

se pune accent pe necesitatea studiului interdisciplinar, deoarece cercetarea generaţiilor 

secunde are tangenţe cu mai multe componente ale ştiinţelor politice: sociologia politică,  

economia politică, geografia politică, pedagogia şi psihologia politică. Abordarea 

interdisciplinară contribuie la scoaterea în evidenţă şi la analiza comportamentului politic al 

tinerilor migranţi, a participării lor în cadrul asociaţiilor de migranţi şi la procese electorale,  

inclusiv ţinând cont de efectele şi consecinţele integrării lor în ţara-gazdă asupra atitudinilor 

şi acţiunilor politice, asupra gradului de cultură politică şi a nivelului activism civic. O 

abordare mai restrictivă a acestei probleme ştiinţifice riscă să neglijeze anumite aspecte  

relevante privind comportamentul diasporei Republicii Moldova şi dialogul cu autorităţile  

politice din ţara de origine. 

În Capitolul 1, intitulat „Repere istoriografice şi conceptual-teoretice privind 

fenomenele migraţionale şi generaţiile secunde”, este prezentată baza teoretico-ştiinţifică 

[5, 31, 33-36] şi metodologică a lucrării, analiza complexă a abordărilor ştiinţifice privind 

migraţia internaţională şi formarea generaţiilor secunde [38, 40, 48], analiza politicii 

comunitare cu privire la integrarea migranţilor [39, 40], sublinierea relevanţei pe care o are  

tema generaţiilor secunde pentru ştiinţele politice [49, 51, 52], delimitarea categoriilor care 

se referă la generaţiile secunde, reliefarea implicaţiilor social-politice ale prezenţei lor în 

ţările de reşedinţă, dar şi pentru ţara de origine [32, 39, 45, 48], De asemenea, sunt analizate 

sursele ştiinţifice la tema tezei - o serie de lucrări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, este 

formulată problema ştiinţifică, sunt menţionate direcţiile de cercetare şi stabilite metodele de 

cercetare, cantitative şi calitative. 
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Subcapitolul 1 „Analiza abordărilor ştiinţifice cu privire la migraţia 

internaţională şi formarea generaţiilor secunde” include un studiu aprofundat al 

numeroaselor teorii privind generaţiile secunde. Literatura ştiinţifică despre generaţiile  

secunde de migraţie este extrem de variată şi complexă. Mai mulţi autori au analizat diferite 

teme legate de specificul evoluţiei generaţiilor formate în urma proceselor migraţionale.  

Termenul „generaţii secunde de migraţie” (en. second generation immigrants, it. seconde 

generazioni, fr. seconde génération d'immigrés) este mediatizat intens peste hotare, în 

special în SUA, în Italia, Germania, Franţa şi a suscitat atenţia sociologilor şi politologilor  

din întreaga lume. O experienţă mult mai îndelungată şi bune practici au înregistrat Statele 

Unite, unde au şi apărut primele teoretizări la începutul sec. XX, în cadrul Şcolii de la 

Chicago. Cercetătorului G. Almond îi aparţin câteva referinţe relevante despre rolul pe care 

l-a avut Şcoala de ştiinţă politică de la Universitatea din Chicago în cercetarea proceselor 

politice, punând accent pe studiul interdisciplinar şi relevanţa datelor empirice, 

indispensabile în cazul studierii generaţiilor secunde. De asemenea, numele lui G. Almond  

şi S. Verba sunt legate de un studiu fundamental despre cultura civică, atitudini politice şi 

activism civic, aspecte relevante şi în cazul migranţilor. Referinţe şi cercetări cu privire la  

prima şi cea de-a doua generaţie de migraţie pot fi regăsite în lucrări publicate la sfârşitul 

sec. XIX. Termenul „generaţii secunde” a fost utilizat de cercetătorii W. Thomas şi F. 

Znaniecki, W. Lloyd Warner şi L. Srole, R. G. Rumbaut şi A. Portes, M. Zhou, M. 

Ambrosini [48], P. Falteri, F. Giacalone, S. Molina [49, 51] etc. În Republica Moldova,  

cercetătoarele O. Gagauz [6, 41], M Buciucianu-Vrabie [2], D. Cheianu-Andrei [3, 4] şi O. 

Poalelungi [18, 19] au abordat subiecte privind impactul migraţiei asupra populaţiei 

Republicii Moldova, asupra copiilor rămaşi singuri după emigrarea părinţilor, 

particularităţile procesului de integrare a  copiilor migranţilor. 

Subcapitolul 2, cu denumirea „Procesul de integrare a imigranţilor: de la 

asimilare şi aculturaţie, la transnaţionalism”, cuprinde analiza specificului procesului de 

integrare a emigranţilor, o temă actuală, aflată în vizorul autorităţilor europene şi 

internaţionale, dar şi în atenţia cercetătorilor şi a mass-mediei. Numeroase studii privind 

politicile de integrare a imigranţilor au apărut în Europa şi SUA, autorii studiilor evidenţiind 

conceptul de superdiversitate [40], contextul actual şi actorii implicaţi, politicile de 

integrare şi factorii de risc [48-51], problemele cu care se confruntă copiii în contextul 
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proceselor migraţionale [32], abordarea selectivă faţă de copiii imigranţilor etc. Termenul 

de integrare este complex, cu multiple semnificaţii, prin urmare există şi o varietate de teorii 

şi abordări privind integrarea. În cazul migranţilor, se discută despre încercările lor de a se 

integra în contextul ţării-gazdă, după emigrare, a se adapta noilor condiţii de trai, de muncă, 

noului context politic, social, economic sau cultural etc. Termenul „mecanism de integrare” 

se referă la modul în care are loc acest proces (mod de organizare, de funcţionare, socială, 

politică etc.). Procesul de integrare implică realizarea consecutivă, dinamică a politicilor şi 

măsurilor menite să îi sprijine pe migranţi. Rolul factorilor de decizie în procesul de 

integrare a migranţilor din prima şi cea de-a doua generaţie este foarte important. În 

condiţiile în care migraţia este o preocupare constantă pentru tot mai multe ţări, o atenţie  

sporită este acordată modului în care mass-media abordează diferite subiecte legate de 

procesele migraţionale. 

Subcapitolul 3, cu titlul „Cercetarea generaţiilor secunde în cadrul ştiinţelor 

politice”, scoate în evidenţă faptul că migraţia şi formarea generaţiilor secunde în contextul 

proceselor migraţionale reprezintă un spaţiu de cercetare tot mai extins pentru ştiinţele  

politice, luând în considerare relaţia dintre stat (instituţiile de stat, centrale şi regionale, 

partide etc.) şi migraţie, politici şi migraţie, accesul la cetăţenia ţării-gazdă, discriminările 

şi inegalităţile de şanse cu care se confruntă migranţii şi copiii acestora, formarea 

diasporelor, constituirea unor noi comunităţi etnice, păstrarea legăturilor cu ţara de origine, 

cultura politică şi activismul civic al migranţilor, participarea politică şi cea electorală etc.  

În acest spaţiu de cercetare, abordarea interdisciplinară este indispensabilă, pentru că 

asigură analiza datelor din diferite perspective. 

Sinteza metodologiei de cercetare. Metodele de investigaţie ştiinţifică, 

politologice şi extrapolitologice, sunt în conformitate cu abordarea interdisciplinară şi 

complexitatea fenomenului studiat, astfel încât să poată fi construită o imagine de 

ansamblu. Studiul de cercetare a fost realizat prin aplicarea unui şir de metode general- 

ştiinţifice: sistemică, statistică, istorică, comparativă etc. Metoda sistemică a fost aplicată 

pe tot parcursul cercetării, dar în special la cercetarea aspectelor privind procesul de 

integrare a migranţilor şi a generaţiilor secunde. Metoda statistică a completat datele 

empirice, colectate în cadrul cercetării calitative. Metoda istorică a furnizat materialul 

teoretic fundamental privind cercetarea generaţiilor secunde, de-a lungul timpului. Metoda 
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comparativă a fost aplicată la diferite etape de cercetare, pentru a evidenţia numeroase 

variabile ale analizei. O metodă particular-ştiinţifică – metoda behavioristă – a fost 

aplicată la cercetarea comportamentului politic al reprezentanţilor comunităţilor cetăţenilor 

moldoveni, a participării la procesele electorale, a activismului manifestat în legătură cu  

evenimente politice din ţara de origine (în cadrul comunităţilor online şi asociaţiilor), a 

gradului de intenţii a tinerilor migranţi (de migraţie repetată, revenire sau stabilire pe termen 

lung în ţara-gazdă; de solicitare a cetăţeniei) etc. Dintre metodele extrapolitologice, un rol 

aparte a revenit metodei sociologice, fundamentală pentru culegerea datelor cantitative şi 

calitative. Un rol aparte a revenit metodelor specifice: realizarea anchetelor pe teren 

(aplicarea chestionarului), a interviurilor aprofundate, a studiilor de caz, a discuţiilor în  

focus grup, cu scopul de a cumula analiza complexă a datelor privind prezenţa şi 

comportamentul tinerilor migranţi moldoveni, pe de o parte, şi, pe de alta - determinarea 

unor probleme înregistrate în procesul de formare a acestor noi generaţii ale cetăţenilor  

Republicii Moldova emigraţi în Italia, reliefarea unor tendinţe relevante care îi vizează.  

Între criteriile de eşantionare aplicabile la tema propusă pot fi numite eşantionarea de tip 

„bulgăre de zăpadă”, eşantionarea intenţionată etc. Extrem de importantă în procesul de  

cercetare este metoda analizei secundare, foarte utilă nu doar pentru a verifica rezultatele 

ştiinţifice obţinute, ci şi pentru a realiza un studiu comparativ. Metoda diacronică a 

contribuit la analiza segmentată, pe etape, începând cu sfârşitul anilor ‘90, a emigraţiei  

cetăţenilor moldoveni şi a constituirii comunităţilor în străinătate. Obiectul de studiu fiind 

generaţiile secunde, observaţia (directă şi indirectă, participativă, în timp, structurată etc.) 

a avut un rol important în cadrul cercetării. 

În Concluzii la cap. 1 se subliniază că formarea generaţiilor secunde în contextul 

proceselor migraţionale prezintă un interes tot mai mare din perspectiva ştiinţelor politice, 

literatura de specialitate fiind foarte complexă. Procesul de integrare reprezintă o etapă  

importantă a stabilirii peste hotare a migranţilor, fiind perceput ca un proces dinamic, de 

interacţiune reciprocă. Politica Uniunii Europene privind integrarea imigranţilor vizează  

cadrul de politici şi participarea imigranţilor la procesele democratice din ţările-gazdă; 

realizarea unor acţiuni la nivel local şi rolul implicării ţărilor de origine (informarea la etapa 

de pre-migrare, sprijinirea cetăţenilor aflaţi în alte ţări prin intermediul misiunilor 

diplomatice, contribuind şi stimulând migranţii care ar dori să revină în ţară). Totodată, 
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politica UE evidenţiază importanţa stabilirii unor „contacte benefice între comunitățile din 

diaspora și țările lor de origine”. 

În Capitolul 2: „Particularităţile procesului de integrare în Italia a cetăţenilor 

moldoveni emigraţi şi a generaţiilor secunde” sunt analizate evoluţia şi specificul formării 

comunităţilor cetăţenilor moldoveni în Italia şi a generaţiilor secunde [3, 11, 14, 23]; 

dimensiunile procesului de integrare (politică, economică şi culturală) [9, 10, 13]; accesul la  

cetăţenia ţării-gazdă [48-52], la programe pentru migranţi şi accesul pe piaţa muncii [34, 38, 

46]; rolul activ al organizaţiilor din diasporă şi participarea tinerilor din a doua generaţie de  

migraţie [45-47]; sunt prezentate rezultatele cercetării privind copiii moldoveni născuţi în 

Italia şi cei care au emigrat pentru reîntregirea familiei – ca premise pentru abordarea 

migraţiei din perspectiva generaţiilor secunde; este reliefat specificul şi sunt menţionate 

particularităţile integrării lor în instituţiile de învăţământ, precum şi politicile destinate 

copiilor migranţilor, desfăşurate în şcoli, cu sprijinul autorităţilor locale sau regionale. Sunt 

prezentate datele empirice colectate, rezultatele cercetărilor cantitative şi calitative privind 

procesul de integrare şi factorii de risc, fiind analizate politicile educaţionale, sociale şi 

economice care vizează migranţii moldoveni şi descendenţii lor din Italia, dificultăţile 

accederii pe piaţa muncii din ţara-gazdă, disparităţile de gen etc. 

Primul subcapitol, cu denumirea „Aspecte politice şi sociale privind 

consolidarea comunităţilor cetăţenilor originari din Republica Moldova”, cuprinde o 

analiză comparativă privind prezenţa cetăţenilor originari din Republica Moldova, în ţările  

europene, care denotă depăşirea fazei explozive şi înregistrarea primelor caracteristici ale 

etapei de stabilizare. Începând cu anii 2009-2010, se atestă noi tendinţe – o redimensionare a 

migraţiei externe din Republica Moldova, printre cauze numărându-se consecinţele crizei 

economice globale, dar şi instabilitatea politică şi social-economică din ţară. S-a diversificat 

considerabil numărul ţărilor în care se află cetăţeni moldoveni, a crescut gradul de acces la 

cetăţenia ţării-gazdă şi numărul celor care au obţinut un paşaport eliberat de una din ţările 

europene. Mulţi dintre aceştia au tendinţa să reemigreze, după o anumită perioadă de şedere 

într-o ţară de destinaţie, în special din Portugalia, Italia, Spania – ţări europene de migraţie 

preferate în anii 2000-2010. Tot mai mult, cetăţenii moldoveni aleg să plece în Germania, 

Franţa, Marea Britanie, Irlanda, SUA, Canada etc. Aceste tendinţe de schimbare a ţării de 

migraţie s-au accentuat începând cu anul 2014, odată cu liberalizarea regimului de vize în 
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spaţiul UE. În acelaşi timp, s-a redus constant numărul migranţilor moldoveni din Federaţia 

Rusă, ţară unde se aflau, tradiţional, mai mult de o treime din cetăţenii Republicii Moldova  

plecaţi în străinătate. 

Al doilea subcapitol, cu titlul „Evoluţia generaţiilor secunde şi implicarea în 

cadrul organizaţiilor din diasporă – manifestări ale participării şi activismului civic”, 

conţine o analiză a procesului de formare a celei de-a doua generaţii de migraţie. În vederea 

argumentării aspectelor complexe ce ţin de integrarea copiilor migranţilor [18, 32, 39, 40] în 

societatea ţării- gazdă (cu unele manifestări de activism civic ale tinerilor moldoveni din 

Italia, de participare  a lor în cadrul asociaţiilor migranţilor moldoveni etc.), s-a recurs la un 

studiu comparativ, diacronic, al datelor statistice oficiale, care prezintă un tablou destul de 

exact şi complet privind situaţia copiilor cu părinţi originari din Republica Moldova şi a 

tinerilor migranţi. Analiza datelor statistice a fost completată cu datele unui sondaj pe  bază 

de chestionar realizat în anul 2015, în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova la 

Roma, la care au participat 100 de tineri moldoveni în vârstă de 18-23 de ani care se aflau în 

Italia. 

Definirea prezenţei copiilor originari din alte ţări în contextul instructiv-educativ 

din instituţiile ţărilor-gazdă trezeşte şi până în prezent controverse [32, 39, 40]. Cercetătorii, 

dar şi autorităţile publice sunt în căutarea unor termeni neutri, care să prevină orice aluzie la  

discriminări sau etichetări. Un exemplu în acest sens poate fi abordarea complexă din partea 

Ministerului italian al Educaţiei (MIUR). În rapoartele sale oficiale sunt utilizaţi câţiva 

termeni, care se referă la elevii din Italia care nu au cetăţenia ţării. În primul rând, se pune  

accent pe expresia „elevi cu cetăţenia non-italiană”. Mai poate fi regăsită şi expresia „elevi 

cu background migraţional”, după tendinţele din spaţiul Marii Britanii, dar şi „elevi / studenţi 

străini”. 

Al treilea subcapitol: „Politici şi practici de reglementare a procesului de 

integrare a cetăţenilor Republicii Moldova emigraţi în Italia” analizează spectrul de 

instrumente aplicate de autorităţile din ţara-gazdă pentru integrarea diferitor categorii de 

migranţi. În legătură cu factorii de risc privind procesul de integrare (reuşita sau eşecul 

polticilor aplicate) se subliniază impactul decisiv al migraţiei asupra tinerilor din Republica  

Moldova. 



15  

În ultimii ani se atestă o reducere constantă a numărului tinerilor ocupaţi pe piaţa  

muncii din Republica Moldova, a celor plecaţi în străinătate, dar şi a  celor care nu se află în 

căutare de lucru la baştină pentru că au un loc de muncă sezonier peste hotare sau 

intenţionează să plece în scurt timp [6, 10, 41]. Tinerii inactivi, tinerii NEET reprezintă o 

resursă potențială importantă care trebuie valorificată, în ţara de origine sau ţara-gazdă, iar 

pentru aceasta este nevoie de adoptarea unor măsuri concrete. Problema tinerilor inactivi,  

accesul lor pe piaţa muncii este foarte actuală şi în contextul discuţiilor despre formarea clasei 

de mijloc [51, 52]. Cetăţenii moldoveni din prima generaţie de migraţie au mari dificultăţi 

să depăşească bariera birocratică existentă, în special în Italia, iar aceasta afectează procesul 

lor de integrare în societatea-gazdă [16, 23]. Aici începe fenomenul brain waste [9]. 

Migranţii acceptă alte munci, care nu corespund nivelului lor de calificare (în special în 

prima fază a emigrării), motivaţi fiind de nivelul de salarizare, care depăşeşte de zeci de ori 

salariul din Republica Moldova [23]. Într-o etapă ulterioară, de relativă stabilizare, unii 

migranţi, în special femei, decid să facă studii în ţara de reşedinţă [11]. 

În Concluzii la capitolul 2 se constată, în baza analizei specificului evoluţiei 

comunităţilor cetăţenilor moldoveni din Italia, caracteristicile etapei de stabilizare şi 

consolidare, începând cu perioada 2015-2016, relevante nu doar în cazul cetăţenilor 

moldoveni din Italia, ci în general în cazul emigranţilor moldoveni. Ca rezultat al cercetării  

tendinţelor actuale ale proceselor migraţionale şi al analizei politicilor de integrare în Italia a 

cetăţenilor moldoveni, s-a constatat scăderea considerabilă a numărului rezidenţilor 

moldoveni din Italia pe fundalul creşterii numărului celor care dobândesc cetăţenia ţării- 

gazdă; tendinţa de a emigra într-o altă ţară europeană sau în alte ţări, din nordul Europei, sau 

în SUA, Canada; menţinerea numărului mare de elevi moldoveni înscrişi în şcoli şi grădiniţe 

din Italia; menţinerea numărului mare de rezidenţi moldoveni angajaţi în sectorul casnic, 

acolo unde există mai mulţi factori de risc. Formarea peste hotare a generaţiilor post-migraţie 

poate fi argumentată prin creşterea numărului tinerilor moldoveni aflaţi peste hotare, numărul 

preponderent al permiselor de şedere pe motivul reîntregirii familiei, numărul în creştere al 

copiilor moldoveni născuţi peste hotare, căsătoriile mixte (şi copiii născuţi în urma acestora), 

specificul parcursului şcolar şi formativ al diferitor categorii de minori migranţi. Accesul la 

cetăţenia ţării-gazdă şi participarea la alegerile locale din ţările de migraţie denotă faptul că  

cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare devin protagonişti ai societăţii din ţara-gazdă. 
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Asociaţiile migranţilor moldoveni reprezintă un exemplu de cetăţenie activă şi de participare 

la viaţa publică, fiind parteneri ai ambasadelor şi consulatelor noastre de peste hotare: la  

organizarea unor evenimente, la buna desfăşurare a procesului de vot, la desfăşurarea unor  

cercetări pe teren etc. 

În Capitolul 3: Rolul instituţiilor politice în procesul de colaborare cu cetăţenii 

emigraţi din Republica Moldova şi cu generaţiile secunde” este analizat cadrul normativ 

şi cel instituţional al Republicii Moldova cu privire la migraţie şi diasporă [3, 12, 15, 17, 33, 

37, 38]; MAEIE, misiunile diplomatice şi BRD fiind instituţii cu un rol central în 

coordonarea dialogului cu diaspora şi implementarea mai multor programe dedicate tinerilor 

din diasporă [3, 14, 24, 25]; schimbările care au intervenit în abordările autorităţilor politice 

centrale privind politica de stat în domeniul diasporei [12, 30]; reflectarea problematicii 

privind dialogul cu diaspora în strategiile naţionale adoptate, în programele Guvernului şi 

cele ale BRD. Totodată, a fost subliniată impulsionarea cadrului naţional de politici, ca 

urmare a prezenţei numeroase peste hotare a cetăţenilor moldoveni şi a copiilor acestora 

[10, 11, 14]. A fost cercetată evoluţia discursului autorităţilor politice şi abordările în 

legătură cu migraţia şi diaspora [2, 7, 24, 25], în programele partidelor şi ale concurenţilor 

electorali din Republica Moldova [26, 43]; au fost analizate tendinţele privind participarea 

tinerilor din diasporă la alegerile parlamentare şi prezidenţiale ca expresie a dorinţei de a 

menţine legătura cu ţara de origine, dar şi ca manifestări ale participării politice [21, 22, 25]. 

Primul subcapitol, cu denumirea „Politica Republicii Moldova în domeniul 

diasporei: cadrul normativ şi instituţional de gestionare a relaţiilor cu cetăţenii 

emigraţi şi cu generaţiile secunde” cuprinde analiza cadrului naţional în doemniu. În 

funcţie de desfăşurarea proceselor electorale, este diferit şi interesul autorităţilor politice 

faţă de reprezentanţii diasporei ca potenţial electorat. Cetăţenii moldoveni stabiliţi peste 

hotare, dar  şi descendenţii acestora, care au împlinit 18 ani, ajung să fie implicaţi în 

diferite situaţii create de reprezentanţii puterii şi opoziţiei (lucru valabil nu doar în ţările de 

origine, pentru atragerea electoratului, dar şi în ţările de reşedinţă, pentru migranţii care 

deţin şi cetăţenia ţării-gazdă). În mod firesc, interesul faţă de comunităţile cetăţenilor 

moldoveni din străinătate şi faţă de descendenţii acestora ar trebui să fie constant, în 

activităţile curente ale  instituţiilor politice: ale Parlamentului (ca instituţie legislativă), ale 

Guvernului (ale misiunilor diplomatice şi administraţiei publice locale), ale Biroului relaţii 

cu diaspora: numeroase aspecte legate de prezenţa peste hotare a cetăţenilor moldoveni şi 

a generaţiilor secunde pot viza dialogul politic bilateral între ţara de origine şi ţara-gazdă, 
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ţinând cont de numărul mare de emigranţi cu cetăţenia Republicii Moldova. 

Al doilea subcapitol: „Migraţia şi diaspora în programele partidelor politice şi 

în platformele electorale ale concurenţilor electorali” pune accent pe schimbarea 

tendinţelor şi controversele din discursul public şi politic al autorităţilor statului [26, 43]. 

Participarea tot mai activă a reprezentanţilor diasporei (inclusiv a tinerilor) la procesele 

politice şi cele electorale din Republica Moldova a provocat mai mult interes din partea 

cercetătorilor [1, 12, 21, 22]. a autorităţilor politice din Republica Moldova de nivel central 

şi local [27], a presei. De-a lungul anilor, abordările privind migraţia şi diaspora, în 

discursul public şi cel politic (al guvernării şi opoziţiei) din Republica Moldova, au 

cunoscut modificări esenţiale, discuţiile despre migranţi fiind înlocuite treptat cu un accent 

mai deosebit pe diasporă (în special ca electorat- ţintă) şi pe modalităţile diversificării 

procedurilor de vot (electronic, prin corespondenţă etc.) [26, 43]. Discursul mai mult retoric 

al partidelor se accentuează în campaniile electorale, iar în funcţie de rezultatele alegerilor 

se schimbă şi atitudinea partidelor faţă de reprezentanţii diasporei. Mai multe partide au 

elaborat strategii de implicare a reprezentanţilor diasporei în activitatea politică şi au 

încercat să construiască un dialog mai mult sau mai puţin constant sau oficial [26, 43]. 

Autorităţile politice implică un număr tot mai mare de cetăţeni stabiliţi peste hotare în 

procesul organizării şi desfăşurării proceselor electorale (inclusiv ca şefi ai birourilor 

electorale din diferite ţări). La nivelul administraţiei publice locale au apărut mai multe 

iniţiative de implicare a migranţilor în dezvoltarea localităţilor de baştină, reprezentanţii 

diasporei fiind consideraţi agenţi activi ai dezvoltării ţării de origine [27]. Dezvoltarea 

dialogului politic (cultural, economic etc.) cu alte ţări, promovarea pe plan extern a imaginii 

Republicii Moldova (prin practicile de lobby) sunt aspecte intrinseci ale activităţii 

reprezentanţilor din diasporă. 

Al treilea subcapitol: „Participarea tinerilor din diasporă la alegerile din 

Republica Moldova: particularităţi şi tendinţe” analizează gradul de implicare a tinerilor 

migranţi în procesele politice. Participarea politică a cetăţenilor moldoveni stabiliţi peste 

hotare, alegerile pe care le fac în legătură cu procesele electorale din Republica Moldova 

reprezintă un aspect actual al cercetărilor în domeniu [21, 22, 24, 25]. În Republica 

Moldova au fost studiate diferite aspecte ce ţin de diasporă şi de participarea la procesele  

electorale, aspecte ce se referă la cultura politică, comportamentul politic şi electoral, la 

activismul civic [21, 22, 29]. A fost cercetat recent comportamentul electoral şi participarea 
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tinerilor la alegeri, motivele absenteismului, însă fără a se fi atras atenţia prea mult la 

comportamentul politic al tinerilor votanţi din diasporă. Problema poate fi analizată din 

perspectiva a trei dimensiuni: participarea politică a cetăţenilor moldoveni aflaţi peste  

hotare (cadrul teoretic, influenţa asupra proceselor politice din ţara de origine şi cea de 

reşedinţă); participarea electorală (de asemenea, activismul civic) şi influenţa acţiunilor  

guvernării sau ale Legislativului (a unor iniţiative politice votate în Parlament) asupra  

participării diasporei; participarea la vot a tinerilor din diasporă, analiza tendinţelor 

remarcate. 

La nivel international, dar şi national, cadrul teoretic este destul de vast şi 

numeroase cercetări au vizat activismul civic, cultura politică, participarea diasporei în  

ţările de origine, motivele participării sau absenteismului electoratului [1, 8, 11, 17, 31, 33, 

37, 51]. În ce priveşte participarea la procesele electorale a cetăţenilor moldoveni aflaţi  

peste hotare, această temă a devenit tot mai actuală din 2010, odată cu creşterea bruscă a  

numărului votanţilor din afara ţării, când la alegerile parlamentare au participat circa 64.200 

de cetăţeni moldoveni (de cel puţin 4 ori mai mult decât anterior). La scrutinul prezidenţial 

din 2020 numărul votanţilor peste hotare a fost de circa 263 de mii de persoane. Nivelul 

înalt al participării electorale a diasporei s-a menţinut şi în cadrul alegerilor parlamentare 

anticipate din 2021, numărul votanţilor fiind de peste 212 mii (cu peste 135 mii mai mult 

decât la precedentul scrutin parlamentar). Prin urmare, odată cu creşterea ponderii 

reprezentanţilor comunităţilor din străinătate la procesul de vot, odată cu creşterea rolului  

acestora la alegeri, a crescut rolul politic al diasporei, relevanţa şi, în acelaşi timp, atenţia 

din partea autorităţilor politice de la Chişinău. 

În Concluzii la capitolul 3 se constată că prezenţa peste hotare a generaţiilor 

secunde de migraţie are un impact direct asupra dezvoltării relaţiilor politice bilaterale ale 

Republicii Moldova cu ţările de reşedinţă ale migranţilor moldoveni. Este un aspect al 

migraţiei externe din Republica Moldova care contribuie la impulsionarea elaborării şi     

modificării cadrului legislativ şi a cadrului de politici. Rolul instituţiilor politice  din 

Republica Moldova în raport cu generaţiile secunde (descendenţii cetăţenilor moldoveni 

emigraţi) se reliefează mai puţin în procesul de integrare a acestora în ţara de reşedinţă. Un 

rol important îl au în alte situaţii, inclusiv în cadrul dialogului politic bilateral, la cel mai  

înalt nivel, unde sunt abordate subiecte legate de minorii moldoveni aflaţi peste hotare, 
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născuţi în Republica Moldova şi emigraţi pentru reîntregirea familiei sau născuţi în ţara- 

gazdă. Participarea tot mai activă a reprezentanţilor diasporei (inclusiv a tinerilor) la 

procesele politice şi cele electorale din Republica Moldova a provocat un grad mai mare de 

interes în ultimii ani din partea cercetătorilor moldoveni, dar şi a autorităţilor politice din  

Republica Moldova (de nivel central şi local). Intenţiile Guvernului de sprijinire a 

cetăţenilor moldoveni reveniţi din migraţie înregistrează rezultate modeste, deşi au fost  

anunţate mai multe programe guvernamentale cu scopul de a asigura condiţii de reintegrare 

la revenirea în ţară: organizarea unor cursuri de formare profesională, asistenţa medicală, 

consultaţii ale medicilor psihologi, studierea limbii române etc. 

La secţiunea Concluzii generale şi recomandări se conţin concluziile generale 

formulate în urma cercetării aspectelor socio-politice privind formarea generaţiilor secunde 

ale cetăţenilor Republicii Moldova emigraţi în Italia; sunt menţionate rezultatele principale, 

din care rezultă o serie de recomandări, menite să scoată în evidenţă tendinţele privind  

participarea politică a tinerilor din diasporă la procese poltiice şi electorale din ţara de 

origine, dar şi să contribuie la dezvoltarea cadrului naţional de politici (la nivel central şi  

local) care implică reprezentanţii diasporei şi copiii reveniţi din migraţie. Rezultatele 

cercetării pot fi utilizate ca resurse informaţionale suplimentare la predarea unor cursuri  

universitare privind procesele migraţionale, formarea comunităţilor etnice peste hotare şi a  

noilor generaţii ale cetăţenilor emigraţi din Republica Moldova. 

Teza de faţă are în vizor generaţiile post-migraţie, după cum au mai fost numite 

generaţiile secunde sau generaţia a doua de migranţi. Demersul ştiinţific în cadrul tezei de  

doctorat a demarat în anul 2015, după mai multe vizite de documentare în Italia, în intenţia 

de a cerceta situaţia copiilor migranţilor. Studiul a avut ca bază iniţială de cercetare datele  

statistice oficiale italiene, care plasau Republica Moldova pe locul III, după numărul de  

migranţi, în timp ce în şcolile din Italia erau înscrişi peste 25 de mii de elevi moldoveni – 

mai mult decât numărul anual al absolvenţilor de bacalaureat din Republica Moldova.  

Totodată, rezultatele chestionării cetăţenilor moldoveni, realizată de autor încă în anul 

2008, la Roma (Italia), în cadrul unui proiect de cercetare a condiţiilor de viaţă şi de muncă 

ale migranţilor din Italia, au completat datele empirice iniţiale colectate. 

În lucrare sunt reliefate implicaţiile social-politice ale prezenţei peste hotare a 

cetăţenilor moldoveni şi, în special, a generaţiilor secunde. Este accentuat rolul politicilor 
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migraţionale şi politicilor de integrare, în acest secol al globalizării şi migraţiei, 

subliniindu-se contribuţia pe care o pot avea statul, instituţiile sociale şi politice din ţările 

de reşedinţă şi cele de origine la procesul de integrare şi de menţinere a legăturilor dintre 

aceste spaţii (transnaţionale) de referinţă pentru migranţi. În special, ţara de origine a  

migranţilor trebuie să manifeste interes şi disponibilitate pentru diferite aspecte legate de 

cetăţenii săi stabiliţi peste hotare, cel puţin din considerentul că ei continuă să aibă contacte 

strânse şi neîntrerupte cu cei rămaşi la baştină. Pentru a analiza specificul acestor generaţii  

formate peste hotare şi a înţelege ulterioare comportamente şi acţiuni politice, este nevoie 

de câteva etape de cercetare: o analiză atentă din perspectiva teoriilor migraţionale (de la  

factorii push and pull, la reţele de migranţi, asimilare, aculturaţie etc.), a paradigmelor 

teoretice (transnaţionalism, integrare etc.), a politicii migraţionale a statelor vizate, a 

cadrului legal destinat diasporei, istoricul formării generaţiilor secunde, politicile de 

integrare în instituţii de învăţământ, pe piaţa muncii, în societatea ţării-gazdă, formarea 

comunităţilor etnice, consolidarea lor, activismul civic, cultura politică, formarea 

diasporelor, potenţialul uman şi capitalul social al acestor noi generaţii, care pot contribui  

la modernizarea ţării de origine, a localităţilor de baştină. 

Lucrarea de faţă încearcă să atragă atenţia asupra situaţiei tinerilor originari din 

Republica Moldova, implicaţi în migraţie – parte a comunităţilor din diasporă, asupra 

politicilor de integrare, a alegerilor pe care tinerii migranţi le fac pe parcursul anilor de  

studii peste hotare şi pe piaţa muncii, a intenţiilor de stabilire sau de revenire, a gradului de 

implicare civică, de participare politică etc. 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Studiul realizat de autor privind specificul formării generaţiilor secunde ale 

cetăţenilor moldoveni emigraţi în Italia a condus la formularea următoarelor concluzii 

generale: 

1. După ce a fost cercetată, în cadrul studiului de faţă, relevanţa generaţiilor secunde 

pentru ştiinţele politice, s-a constatat că formarea generaţiilor secunde în contextul 

proceselor migraţionale reprezintă un spaţiu de cercetare tot mai extins. În acest spaţiu de 

cercetare, trebuie să se ţină cont de rolul instituțiilor politice, dar şi al administraţiei publice 

locale, în procesul de colaborare cu cetățenii moldoveni și descendenții lor din diaspora. 

Totodată, trebuie să se ţină seama de rolul generaţiilor secunde la formarea diasporei 

Republicii Moldova peste hotare. 

2. Analiza complexă a abordărilor ştiinţifice cu privire la generaţiile secunde, 

formate în contextul proceselor migraţionale, a relevat carenţa informaţiilor disponibile  

privind tinerii migranţi originari din Republica Moldova, aflaţi peste hotare. La nivel  

teoretic şi aplicativ, este necesară aprofundarea cercetărilor (cantitative şi calitative) privind 

procesul de integrare a comunităţilor de migranţi şi specificul formării diasporelor din ţările 

UE; privind participarea tinerilor migranţi la procese politice din ţara-gazdă şi ţara de 

origine, în cadrul asociaţiilor din diasporă sau a unor comunităţi online; în contextul unor 

campanii politice sau de voluntariat şi activism civic; privind modificarea şi completarea 

de către autorităţile Republicii Moldova a cadrului de politici destinate diasporei. 

3. În urma analizei proceselor migraţionale care au implicat cetăţenii moldoveni au 

fost subliniate tendinţele înregistrate după criza economică din 2008-2009: înrăutăţirea 

condiţiilor pe piaţa forţei de muncă în Italia, lipsa locurilor de muncă sau scăderea nivelului 

salariilor etc. În plus, liberalizarea regimului de vize pentru călătoria în ţările europene a 

determinat modificări ale traiectoriilor migraţiei cetăţenilor originari din Republica 

Moldova. A luat amploare migraţia circulară, tendinţa de schimbare a ţării de migraţie, a 

crescut mobilitatea internă a migranţilor şi, într-o măsură mai mică, migraţia de revenire. 

În acelaşi timp, au devenit vizibile primele semnale ale etapei de stabilizare a comunităţilor 
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cetăţenilor moldoveni din Italia, după o perioadă de migraţie de circa 30 de ani: a sporit 

numărul copiilor cetăţenilor moldoveni aflaţi peste hotare, inclusiv al celor născuţi în ţara- 

gazdă, numărul migranţilor care obţin cetăţenia ţării de reşedinţă în urma naturalizării (după 

cel puţin 10 ani de aflare legală pe teritoriul Italiei), a crescut numărul permiselor de şedere 

acordate pentru reîntregirea familiei în raport cu cele pe motiv de muncă, dar şi rolul  

asociaţiilor active din ţările de reşedinţă a migranţilor. 

4. În urma cercetării particularităţilor procesului de integrare a copiilor moldoveni 

din Italia, s-a constatat rolul important al acestora în cadrul comunităţilor cetăţenilor 

moldoveni, ca factor de stimulare a contactelor migranţilor cu instituţiile statului. Politica 

integrării copiilor migranţilor implementată de Italia a stimulat înregistrarea acestora în  

şcoli şi grădiniţe indiferent de statutul legal al părinţilor migranţi şi perioada în care minorii 

intrau pe teritoriul Italiei. O serie de aspecte au avut diferite implicatii, politice sau sociale. 

5. În urma studiului organizaţiilor din diasporă, a implicării tinerilor din generaţiile 

secunde în activitatea acestora, ca manifestări ale participării şi activismului civic, s-a 

constatat că prezenţa copiilor migranţilor a reorientat, între timp, priorităţile mediului 

asociativ spre respectarea drepturilor migranţilor şi a asigurării unor şanse egale, în 

societatea ţării-gazdă. 

6. Ca rezultat al cercetării gradului de participare a cetăţenilor din cadrul asociaţiilor 

migranţilor moldoveni din diaspora, s-a constatat rolul activ al acestora, tendinţa de a deveni 

parteneri ai ambasadelor şi consulatelor Republicii Moldova peste hotare în diverse proiecte 

şi iniţiative politice, sociale sau culturale. O mare parte din cercetările pe teren desfăşurate 

de experţi în domeniul migraţiei din Republica Moldova, care au avut loc până în prezent  

în diferite ţări, au implicat organizaţiile din diasporă. Capacitatea Republicii Moldova de a  

construi relaţii cu diaspora şi de a valorifica potenţialul uman impresionant de care dispune 

peste hotare va fi determinantă pentru stabilirea unor relaţii de colaborare de durată.  

7. În urma cercetării politicilor aplicate pe piaţa muncii din Italia, în raport cu 

migranţii, au fost evidenţiate dificultăţile pe care le înfruntă migranţii pe piaţa muncii. S-a 
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stabilit că, în cazul cetăţenilor moldoveni din Italia, în special în cazul femeilor şi al  

tinerilor, se atestă un risc considerabil de irosire a potenţialului migranţilor, cauza fiind 

specificul pieţei de muncă din Italia: migranţii cu un nivel superior de educaţie îşi pierd 

calificarea şi competenţele profesionale, ca urmare a ocupării lor preponderent în activităţi  

necalificate. Faptul că doar un procent foarte mic din migranţi reuşesc să obţină un loc de 

muncă conform pregătirii profesionale, ceilalţi fiind nevoiţi să accepte un statut social  

defavorabil, acutizează vulnerabilitatea situaţiei persoanelor cu un înalt grad de calificare,  

plecate la muncă în străinătate. Migranţii cu studii superioare au totuşi mai multe şanse la 

angajare şi rămân fără muncă o perioadă mai mică de timp în raport cu migranţii cu studii 

medii. Formarea competenţelor, abilitarea tinerilor pentru piaţa muncii este un pas extrem 

de important spre o integrare reuşită. 

8. Analizând rolul important pe care îl are mass-media în reflectarea problematicii 

migraţiei, dar şi la integrarea migranţilor, am constatat că ziarele şi revistele publicate peste 

hotare, fondate de cetăţenii moldoveni emigraţi, aduc o valoare în plus mass-mediei din 

Republica Moldova, ca sursă de informare şi de documentare privind realităţile din ţările- 

gazdă şi situaţia celor emigraţi. Acest fenomen reprezintă un aspect specific al unor procese 

social-culturale care se desfăşoară în prezent peste hotare, cu diferite caracteristici la diverse 

etape ale procesului de integrare a cetăţenilor moldoveni emigraţi. În urma cercetării, au  

fost determinate modalităţile de reflectare a situaţiei migranţilor, în încercarea lor de a 

deveni o punte de legătură între comunităţile formate în ţara gazdă, dar şi cu ţara de origine. 

În baza rezultatelor studiului privind generaţiile secunde ale cetăţenilor moldoveni  

din Italia pot fi propuse următoarele recomandări care pot contribui la îmbunătăţirea 

situaţiei în domeniul de cercetare şi pot reprezenta un punct de reper pentru ulterioare studii 

şi cercetări. 

Pentru instituţiile responsabile de politica destinată diasporei (MAEIE, misiunile 

diplomatice din străinătate, BRD) 

1. Crearea şi menţinerea unor colaborări de durată cu reprezentanţii comunităţilor 

cetăţenilor moldoveni din diasporă; asigurarea şi facilitarea dreptului la vot a cetăţenilor  

originari din Republica Moldova, prin introducerea votului electronic sau a votului prin 

corespondenţă; 
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2. Abordarea, în cadrul dialogului politic bilateral, a unor subiecte legate de situaţia copiilor 

cetăţenilor moldoveni din Italia; delegarea unor responsabilităţi ce ţin de situaţia copiilor 

aflaţi în străinătate către un responsabil din misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, 

aflate în ţările cu un număr mare de cetăţeni moldoveni; 

3. Continuarea programelor educaţionale destinate copiilor migranţilor: de studiere a limbii 

române, a istoriei şi culturii naţionale; cu scopul de a stimula o eventuală revenire în ţara 

de baştină. Consolidarea centrelor educaţionale care activează peste hotare, dotarea lor cu  

materiale didactice (curricula, ghid, manual); sprijinirea pe termen lung (consultanţă, 

patronajul unor evenimente sau concursuri desfăşurate în diasporă etc.); recunoaşterea de 

către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a studiilor pe care le fac la aceste centre 

copiii cetăţenilor moldoveni; crearea unor centre similare şi în alte regiuni, oraşe, ţări cu o 

densitate sporită a prezenţei cetăţenilor moldoveni; 

4. Continuarea negocierilor cu ţările interesate în vederea semnării acordurilor de 

recunoaştere a actelor de studii, ceea ce va duce la o integrare mai bună a migranţilor 

moldoveni pe piaţa muncii, conform pregătirii lor profesionale; în pofida acordurilor 

semnate cu diferite ţări cu privire la recunoaşterea diplomelor de studii, mulţi migranţi 

întâmplină dificultăţi la angajarea pe piaţa muncii în conformitate cu pregătirea 

profesională; prin urmare, este necesară continuarea dialogului politic la această temă; 

5. Problema nerecunoaşterii în Republica Moldova a studiilor şi calificărilor obţinute de 

cetăţenii moldoveni peste hotare este, de asemenea, o problemă care pune piedici în 

procesul de revenire de peste hotare a migranţilor; se recomandă crearea unor oportunităţi 

de recunoaştere a studiilor şi competenţelor dobândite de persoanele care au avut experienţă 

de muncă peste hotare; 

6. Continuarea eforturilor de negociere a acordurilor internaţionale privind securitatea socială 

şi asigurarea cu pensii a cetăţenilor moldoveni care muncesc peste hotare; 

7. Asigurarea colectării unor date statistice privind reintegrarea în grădiniţele, şcolile şi 

universităţile din Republica Moldova a copiilor cu experienţă de migraţie; soluţionarea 

problemelor cu care se confruntă la înscrierea în instituţiile de învăţământ din Republica  

Moldova a copiilor care revin cu părinţii lor din străinătate: crearea unor condiţii de readaptare 

lingvistică, socială, psihologică; sprijinirea prin măsuri concrete şi eficiente a integrării în 

instituţiile de învăţământ a copiilor reveniţi din migraţie, pentru a evita situaţiile de eşec al 
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reintegrării şi, prin urmare, emigrarea definitivă a familiei; este esenţială asigurarea accesului 

la informaţii, respectarea dreptului acestor copii la educaţie şi instruire, stabilirea unui 

mecanism de facilitare a procesului de integrare; 

8. Continuarea iniţiativelor de cercetare şi de elaborare a lucrărilor de cartografiere, cu accent  

pe prezenţa peste hotare a copiilor moldoveni; 

Pentru instituţiile responsabile de gestionarea politicilor de integrare (Italia) 

1. Implementarea politicilor astfel încât să fie asigurată integrarea copiilor originari din alte ţări 

în clase cu copii de vârsta lor sau cel puţin apropiaţi ca vârstă, pentru că înscrierea în clase cu 

colegi cu 2-3 ani mai mici sau chiar mai mult riscă să ducă la abandon şcolar, după cum am 

argumentat în lucrare în baza situaţiei unor adolescenţi care au emigrat în Italia; factorii de risc 

persistă în special în cazul adolescenţilor integraţi în şcolile rurale; 

2. Aplicarea în continuare a unor măsuri concrete de prevenire a discriminării în şcoli, pe bază  

de origine etnică, pe bază de gen sau apartenenţă religioasă; deşi situaţia s-a îmbunătăţit în 

ultimii ani, minorii migranţi au fost nevoiţi să suporte numeroase cazuri de discriminare sau  

etichetări; 

Pentru cercetări ulterioare propunem: 

Generaţiile secunde prezintă un complex de problematici, ce comportă un spaţiu de 

cercetare amplu şi multidimensional, necesită demersuri ştiinţifice aprofundate, în diferite 

domenii: politologie, sociologie, economie, pedagogie, lingvistică, medicină etc. Nu au putut fi 

întreprinse toate în lucrarea de faţă, din cauza limitelor de spaţiu, a dificultăţilor obţinerii 

informaţiilor necesare etc. Prin urmare, se propune aprofundarea acestor cercetări, în Italia şi în 

alte ţări unde se află un număr mare de cetăţeni moldoveni: Federaţia Rusă, Spania, Portugalia, 

Grecia, Marea Britanie, Irlanda etc. Aceste studii ar putea fi utilizate la dezvoltarea cadrului de 

politici în domeniu. Rezultatele cercetării ar putea fi utile, de asemenea, la studierea proceselor 

actuale social-politice legate de diaspora şi participarea la vot a cetăţenilor emigraţi. 
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la teza de doctor în ştiinţe politice „Generaţii secunde ale cetăţenilor 

moldoveni din Italia: aspecte socio-politice”, autor Deleu Ecaterina, 

specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia politologiei; instituții și procese 

politice, Chişinău, 2022 
 

Structura tezei: teza este alcătuită din Introducere, trei capitole, Concluzii generale 
şi recomandări, Bibliografie din 261 de titluri, 6 anexe, 160 de pagini de bază, 30 de figuri, 
19 tabele şi 13 hărţi. Rezultatele obţinute au fost publicate în 29 de articole ştiinţifice, cu  
un volum total de circa 42 coli de autor. 

Cuvintele-cheie: migraţie, generaţii secunde, politici migraţionale, proces de 
integrare, programe pentru migranţi, diaspora, asociaţii, activism civic, cultură politică,  
procese electorale, vot în afara ţării, vot electronic, vot prin corespondenţă. 

Scopul cercetării: analiza aspectelor socio-politice care vizează formarea 

generaţiilor secunde ale cetăţenilor Republicii Moldova emigraţi în Italia. 
Obiectivele cercetării: sistematizarea abordărilor ştiinţifice privind generaţiile 

secunde; cercetarea politicii comunitare cu privire la integrarea migranţilor; analiza 
procesului formării comunităţilor cetăţenilor moldoveni din Italia şi generaţiilor secunde,  
implicarea în cadrul asociaţiilor de migranţi ca manifestare a activismului civic şi a 

participării politice; determinarea rolului instituţiilor politice în procesul de colaborare cu 
cetăţenii moldoveni aflaţi în străinătate şi asigurarea dreptului la vot; evidenţierea 
programelor şi politicilor naţionale destinate tinerilor din diasporă; analiza cadrului 
normativ şi instituţional cu privire la migraţie şi diasporă; reliefarea tendinţelor privind 
participarea tinerilor din diasporă la procesele politice şi electorale din ţara de origine. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: constă în cercetarea complexă a procesului 
formării generaţiilor secunde ale cetăţenilor moldoveni emigraţi; analiza aspectelor politice 
ale procesului de integrare a migranţilor; sublinierea tendinţelor privind participarea 
politică a tinerilor migranţi din diasporă la alegerile din Republica Moldova, a evoluţiilor 

discursului partidelor politice şi al concurenţilor electorali faţă de migranţi şi diasporă. 
Rezultatele obţinute în domeniul cercetat: a fost argumentat cadrul conceptual 

privind generaţiile secunde; au fost formulate dovezi ştiinţifice privind prezenţa generaţiilor 
secunde ale cetăţenilor Republicii Moldova emigraţi în Italia; a fost constituită o viziune de 
ansamblu despre evoluţia comunităţilor cetăţenilor moldoveni din Italia şi a asociaţiilor din 
diasporă, ceea ce a contribuit la dezvoltarea cercetărilor naţionale privind migraţia 
internaţională şi procesul de integrare a cetăţenilor moldoveni emigraţi, în scopul creării  
unor instrumente de lucru pentru cercetători, autorităţi centrale şi locale din Republica 

Moldova. 
Semnificaţia teoretică a lucrării: rezidă în sintetizarea reperelor istoriografice şi 

dezvoltarea abordărilor teoretico-metodologice privind formarea generaţiilor secunde; 
contribuţia la determinarea specificului integrării în Italia a migranţilor originari din 
Republica Moldova şi a proceselor actuale socio-politice legate de diasporă şi participarea 
la vot a cetăţenilor emigraţi. 

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele cercetării pot reprezenta un instrument 
de analiză a procesului emigraţiei în Italia a cetăţenilor moldoveni, ca premise pentru 

cercetarea aspectelor politice ale fenomenelor migraţionale şi formarea generaţiilor secunde 
în alte ţări unde se înregistrează un număr mare de cetăţeni moldoveni. 
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политических наук, на тему: „Вторые поколения молдавских граждан в Италии: 

социально-политические последствия”, Кишинев, 2022 

 

Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав, общих 
выводов и рекомендаций, библиографии из 261 названий, 6 приложений, 160 страниц 
основного текста, в том числе 30 рисунков, 19 таблиц, 13 карт. Результаты исследования 
опубликованы в 29 научных работах, общим объемом около 42 авторских страниц. 

Ключевые слова: миграция, вторые поколения, миграционная политика, 
интеграционный процесс, программы для мигрантов, диаспора, ассоциации, активная 
гражданственность, политическая культура, избирательные процессы, голосование за 
границей, электронное голосование, голосование по почте. 

Цель исследования: анализ социально-политических аспектов, связанных с 
формированием второго поколения молдавских граждан, эмигрировавших в Италию. 

Задачи исследования: синтез научных теорий относительно вторых 
поколений; исследование политики по интеграции мигрантов; анализ процесса 
формирования сообществ граждан Молдовы в Италии и вторых поколений; ассоциации  
как проявление гражданской активности и политического участия; выделение роли 
политических властей в процессе сотрудничества с молдавскими гражданами за рубежом; 
анализ национальных программ и политик для молодежи в диаспоре; анализ нормативно- 

правовой базы по вопросам миграции и диаспоры; выявления тенденций участия молодых 
мигрантов в политических и избирательных процессах в стране происхождения. 

Научная новизна и оригинальность полученных результатов: 
заключается в комплексном исследовании процесса формирования второго поколения 
молдавских эмигрировавших граждан; в анализе политических аспектов процесса 
интеграции мигрантов; в подчеркивании тенденции политического участия молодых 
мигрантов из диаспоры на выборах в Республике Молдова, эволюции дискурса 
политических партий и конкурентов на выборах по отношению к мигрантам и диаспоре. 

Результаты научного исследования: аргументирована концептуальная база 
относительно вторых поколений; сформулированы научные доказательства присутствия в 
Италии второго поколения граждан Молдовы; был составлен обзор эволюции сообществ 
граждан Молдовы в Италии; которые способствовали развитию национальных 
исследований по международной миграции и процессу интеграции молдавских 
эмигрировавших граждан, с целью создания рабочих инструментов для исследователей, 
центральных и местных органов власти. 

Теоретическая значимость: заключается в синтезе историографических 
данных и заполнении теоретико-методологических подходов о формировании вторых 
поколений; в определение специфики интеграции мигрантов и текущих социально- 
политических процессов, связанных с диаспорой и участием в голосовании 
эмигрировавших граждан. 

Практическая значимость диссертации: результаты исследования могут 
стать инструментом для анализа процесса эмиграции граждан Молдовы в Италию, для 
изучения вторых поколений сформированных в других странах. 
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for PhD thesis in Political Science by Deleu Ecaterina, on 

„Second Generations of Moldovan Citizens in Italy: Socio-Political Issues”, 

Chisinau, 2022 

 

The structure of the thesis: the thesis consists of Introduction, three chapters, 
Conclusions and recommendations, list of Bibliography containing 261 titles, 6 supplements, 156 
pages of basic text, including 30 figures, 18 tables and 13 maps. The obtained results are published 
in 29 scientific articles, with a total volume of about 42 sheets of author. 

Key words: migration, second generations, migration policies, integration process,  
political and social implications, diaspora, associations, active citizenship, political culture, 
programs for migrants, electoral processes, voting abroad, postal vote. 

The purpose of the research: complex analysis of the socio-political aspects that 

refer to the formation of the second generations of Moldovan citizens in Italy. 
The objectives of the research: systematization of scientific approaches regarding 

the second generations; complex analysis of the European Union's policy and Italy's policy on the 
integration of migrants; analysis of the formation of the communities of Moldovan citizens in 
Italy and second generations; involvement of migrant associations as a manifestation of civic 
activism and political participation; highlighting the role of political institutions in the process of 
collaboration with Moldovan citizens abroad; analysis of national programs and policies for 
young people in the diaspora; analysis of the normative and institutional framework of the 

Republic of Moldova on migration and diaspora; highlighting the tendencies regarding the 
participation of young people from the diaspora in political and electoral processes in the country 
of origin. 

Scientific novelty and the originality of the obtained results: consists in the 
complex, interdisciplinary approach of the process of formation of the second generations; 
highlighting the political aspects of the migrant integration process, trends regarding political 
participation of young migrants from the diaspora in the elections in the Republic of Moldova, 
evolutions of the discourse of political parties and candidates towards migrants and the diaspora. 

The scientific results obtained in the researched field: was argued the conceptual 
framework regarding second generations; were formulated scientific evidences regarding the 
presence of second generations of Moldovan citizens in Italy; was established an overview of the 
evolution of the communities of Moldovan citizens in Italy and of associations; which can 
contribute to the development of national research on international migration and integration 
process of Moldovan emigrants, in order to create working tools for researchers, central and local 
authorities of the Republic of Moldova. 

The theoretical significance: lies in the synthesis of historiographical landmarks and 
development of theoretical and methodological approaches on formation of second generations; 
contribution to determining the specifics of migrant integration and of current socio-political 
processes related to the diaspora and the participation of emigrated citizens in voting processes 
organized abroad. 

The practical value of the thesis: research results can be a tool for analyzing the 
process of emigration to Italy of Moldovan citizens, as premises for researching political aspects 
of migration and formation of second generations in other countries; to optimize the policy 

framework in the field, for the development of university courses, bachelor's or master's theses 
on migration and diaspora. 



35 
 

 



36 
 

DELEU ECATERINA 

 

 

 

GENERAŢII SECUNDE ALE CETĂŢENILOR 

MOLDOVENI DIN ITALIA: ASPECTE SOCIO-POLITICE 

 

 

 

561.01 TEORIA, METODOLOGIA POLITOLOGIEI; 

INSTITUŢII ŞI PROCESE POLITICE 

Rezumatul tezei de doctor în ştiinţe politice 
 

 

 

  _ _ _ 
 

Aprobat spre tipar: 05.09.2022 Formatul hârtiei 60x84 1/6 

Hârtie ofset. Tipar ofset  Tiraj 50 ex. 

Coli de tipar: 2,0 Comanda nr. 169 
 

  _ _   

Magicton Print SRL 

MD-2008, Chişinău, str. Piaţa Unirii, nr. 1 


	DELEU ECATERINA
	Rezumatul tezei de doctor în ştiinţe politice
	CHIŞINĂU, 2022
	Conducător ştiinţific: MORARU Victor,
	Consultant ştiinţific: RUSNAC Gheorghe,
	Referenţi oficiali:
	Componenţa consiliului ştiinţific specializat:
	Conducător ştiinţific:
	Consultant ştiinţific:
	DELEU Ecaterina

	REPERE CONCEPTUALE
	CONŢINUTUL TEZEI
	CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
	BIBLIOGRAFIE
	LISTA PUBLICAŢIILOR LA TEMA TEZEI DE DOCTOR
	Publicaţii în reviste de specialitate Internaţionale
	Naţionale
	Publicaţii în materialele conferinţelor naţionale/internaţionale/alte publicaţii
	ADNOTARE
	politice, Chişinău, 2022
	АННОТАЦИЯ
	социально-политические последствия”, Кишинев, 2022
	ANNOTATION
	„Second Generations of Moldovan Citizens in Italy: Socio-Political Issues”, Chisinau, 2022

	DELEU ECATERINA (1)

