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Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) este fidelă principiului, po-
trivit căruia migraţia legală ce respectă demnitatea umană aduce beneficii 
migranţilor şi societăţii. În calitate de organizaţie inter-guvernamentală, OIM 
colaborează cu partenerii săi pe plan mondial după cum urmează: acordă 
asistență pentru oferirea unui răspuns la provocările operaţionale ale mi-
graţiei; promovează înţelegerea integrală a problemelor ce ţin de migraţie; 
încurajează dezvoltarea economică şi socială prin intermediul migraţiei; acti-
vează pentru respectarea reală a demnităţii umane şi a bunăstării migranţilor.

Îmbătrânirea demografică creează presiuni enorme asupra sistemului de 
protecţie socială. Indemnizaţiile sociale, asigurarea cu pensii a persoane-
lor vârstnice, cheltuielile legate de serviciile de sănătate vor fi unele dintre 
cele mai dificile probleme socio-economice în Republica Moldova pe ter-
men mediu şi lung. În acest context, Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) 
susţine ţările în elaborarea şi implementarea politicilor sociale, inclusiv  a 
celor demografice. UNFPA realizează Programul de Acţiune al Conferinţei 
Internaţionale pentru Populaţie (Cairo, 1995), conform căruia toate fiinţe-
le umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi. Fiinţele umane 
sunt în centrul preocupărilor pentru o dezvoltare durabilă. Oamenii sunt 
cea mai importantă şi mai valoroasă resursă a oricărei naţiuni. Obiectivele şi 
politicile legate de populaţie fac parte din dezvoltarea socială, economică 
şi culturală, iar scopul principal al acesteia este îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
Dezvoltarea durabilă presupune ca relaţiile dintre populaţie, resurse şi dez-
voltare să fie pe deplin recunoscute şi echilibrate armonios. 

Republica Moldova a fost aleasă de către Guvernul Republicii Cehe ca ţară 
prioritară pentru colaborarea externă în procesul de dezvoltare. Programul 
colaborării în domeniul dezvoltării se bazează pe 4 sectoare: sectorul social, 
sectorul ecologic, sectorul agricol şi sectorul ce vizează apa şi canalizarea 
(Concepţia Colaborării de Dezvoltare Externă pentru anii 2011–2017, nr. 
366 a fost adoptată de Guvernul Republicii Cehe la 24 mai 2010). Coope-
rarea dintre Guvernul Republicii Cehe şi Guvernul Republicii Moldova este 
realizată prin intermediul Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare. 

Ministerul Muncii,  
Protecției Sociale şi Familiei

Universitatea de Stat  
din Moldova
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Cuvânt înainte

Cuvânt înainte
Efectele negative ale migraţiei asupra familiilor rămase în ţară, în speci-
al asupra celor mai vulnerabili membri ai acestora, reprezintă o proble-
mă deosebit de importantă pentru o ţară ca Republica Moldova, în care 
migraţia masivă a forţei de muncă lasă fără atenţie şi îngrijire un număr 
impunător de copii şi vârstnici. Acest fapt nu poate să nu-şi lase ampren-
ta asupra bunăstării acestor persoane, afectând adesea starea emoţională 
şi psiho-socială, sănătatea fizică şi psihică a copiilor şi vârstnicilor, dar şi 
bunăstarea lor economică. Totodată, copiii şi vârstnicii rămaşi fără îngri-
jirea celor dragi adesea rămân în afara structurilor sociale, inclusiv a 
educaţiei, iar uneori îşi văd viitorul doar în străinătate.

Adunate împreună, aceste probleme reprezintă o mare provocare pentru 
Guvernul Republicii Moldova, în particular pentru Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei. 

Din acest motiv, Guvernul şi partenerii săi au recunoscut necesitatea de a 
întreprinde măsuri consolidate pentru a aborda necesităţile acestor per-
soane şi a le proteja drepturile într-un mod cât mai complex. În acest scop, 
la 2 iunie 2010, Guvernul a adoptat Planul Naţional de Acţiuni cu privire 
la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor pentru anii 2010-2011. 
Planul cuprinde un şir de acţiuni cu caracter multidisciplinar, care se com-
pletează reciproc şi au ca finalitate asigurarea protecţiei şi bunăstării copi-
ilor rămaşi fără îngrijire părintească. În acelaşi timp, autorităţile au stabilit 
anumite direcţii prioritare ale politicilor sociale ale Republicii Moldova în 
domeniul protecţiei persoanelor vârstnice. 

Prezentul studiu contribuie direct la realizarea acestor politici şi anume la 
identificarea necesităţilor specifice şi primordiale ale copiilor şi vârstnici-
lor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi peste hotare, în scopul 
stabilirii reperelor pentru realizarea unor politici eficiente, bazate pe date 
empirice. 

În eforturile de reducere a impactului negativ al migraţiei asupra ţării, mi-
zăm, în primul rând, pe o abordare complexă, cu intervenţii exacte în do-
meniile problematice, precum şi pe un parteneriat durabil dintre Guvern, 
partenerii de dezvoltare ai ţării, societatea civilă şi mediul academic. Acest 
studiu este un exemplu al unui asemenea parteneriat, reprezentând o 
iniţiativă a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Repu-
blicii Moldova, realizată cu eforturile şi susţinerea Universităţii de Stat 
din Moldova din fondurile Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare, Organiza-
ţiei Internaţionale pentru Migraţie şi Fondului ONU pentru Populaţie.

Abordarea complexă întreprinsă în cercetare a rezultat într-o analiză apro-
fundată a nevoilor copiilor şi persoanelor în etate rămase fără îngrijire în 
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rezultatul migraţiei şi în formularea unor propuneri de politici, întemeiate 
pe constatări verificate.

Vă invităm să citiţi cu atenţie raportul studiului calitativ „Necesităţile spe-
cifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de fami-
lie plecaţi la muncă peste hotare”. Constatările acestuia pot servi drept 
bază pentru procesul de planificare a politicilor, pentru abordarea eficientă 
a necesităţilor copiilor şi vârstnicilor rămaşi fără îngrijire, prin iniţierea şi 
susţinerea schimbărilor necesare pentru asigurarea bunăstării şi respectă-
rii drepturilor acestor categorii de persoane.

Valentina BULIGA,  
Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 



6 7

Acronime

Acronime
APC – Administraţie publică centrală

APL – Administraţie publică locală

HG – Hotărâre de Guvern

ME – Ministerul Educaţiei

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

MS – Ministerul Sănătăţii

OIM – Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

UNFPA – Fondul ONU pentru Populaţie 
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 Lista casetelor

Caseta 1 Studiu de caz. Viaţa unui copil cu părinţii plecaţi la muncă peste 
hotare

Caseta 2 Studiu de caz. Bunica devine „mamă” pentru nepoţi

Caseta 3 Studiu de caz. Sărăcia, cauză esenţială a emigrării

Caseta 4 Studiu de  caz. Istoria vieţii unui om de  afaceri care a  ajuns să 
locuiască în stradă la bătrâneţe

Caseta 5 Studiu de caz privind avortul în rândul copiilor rămaşi fără în-
grijirea părinţilor plecaţi la muncă peste hotare

Caseta 6 Studiu de caz. Tentative de suicid în rândul copiilor cu părinţi 
plecaţi la muncă peste hotare

Caseta 7 Studiu de caz. Copil cu părinte aflat la muncă peste hotare care 
a fost abuzat sexual 

Caseta 8 Familia mea (prezent)

Caseta 9
Cuvintele care caracterizează viaţa copiilor cu părinţi plecaţi la 
muncă peste hotare (opiniile copiilor cu părinţi plecaţi şi ale copi-
ilor cu părinţi acasă)

Caseta 10 Studiu de caz. Viaţa unui băiat care are ca responsabilitate usca-
tul prunelor

Caseta 11 Studiu de caz. Nedorinţa copiilor de a comunica cu mama

Caseta 12 Studiu de  caz. Exemplu de  comunicare a  părintelui plecat la 
muncă peste hotare cu familia

Caseta 13 Studiu de caz. Abuz al persoanelor vârstnice de către nepoţi

Caseta 14 Model de comunicare a dirigintelui cu părinţii migranţi (profe-
sor de fizică şi director adjunct la clasele primare, stagiu 21 ani)

Caseta 15 Studiu de caz. Migraţia – cauză a divorţului

Caseta 16 Studiu de caz. Migraţia – cauză a instituţionalizării vârstnicilor

Caseta 17 Viziunea despre viitor a  unei persoane vârstnice ai cărui copii 
sunt plecaţi peste hotare la muncă

Caseta 18 Model de prestare a serviciilor specializate. Centru de plasament 
temporar la nivel de municipiu
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Sumar executiv
Migraţia forţei de  muncă din Republica Moldova determină elaborarea 
unor strategii în  domeniul securităţii demografice, în  paralel cu imple-
mentarea unor politici de gestionare a migraţiei şi a politicilor de suport 
pentru grupurile vulnerabile: copii şi bătrâni rămaşi fără îngrijirea mem-
brilor de familie. Asigurarea oportunităţilor economice şi sociale pentru 
segmentele vulnerabile ale populaţiei, inclusiv prin îmbunătăţirea eficien-
ţei resurselor destinate asistenţei sociale, este una din priorităţile Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare pentru anii 2008-2011 a Republicii Moldova. Iar 
acordarea asistenţei şi protecţiei copiilor rămaşi fără îngrijire părintească 
constituie o direcţie de activitate a Guvernului Republicii Moldova, stipu-
lată în Planul Naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără 
îngrijirea părinţilor pentru anii 2010-2011. 

Dezvoltarea serviciilor de protecţie şi asistenţă socială la nivel comuni-
tar trebuie să se bazeze pe cunoaşterea nevoilor specifice ale persoanelor 
afectate de migraţie şi ale celor rămase fără îngrijirea membrilor de fa-
milie. În acest scop, a  fost creat un parteneriat între Ministerul Mun-
cii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, Agenţia Cehă 
pentru Dezvoltare, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Fondul 
ONU pentru Populaţie şi Universitatea de Stat din Moldova. Aceşti par-
teneri şi-au propus să realizeze un studiu comprehensiv al problemelor 
şi nevoilor cu care se confruntă copiii şi vârstnicii rămaşi fără îngrijirea 
membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare. Obiectivul general 
al studiului a  fost axat pe studierea situaţiei şi necesităţilor copiilor şi 
vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de  familie plecaţi peste ho-
tare, care să ofere Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al 
Republicii Moldova (MMPSF) repere pentru realizarea unor politici 
eficiente, bazate pe date empirice, care să prevină şi să elimine efectele 
negative ale migraţiei, prin măsuri de protecţie a copiilor şi vârstnicilor 
rămaşi fără îngrijire.

Cercetarea efectuată oferă un tablou integru al impactului migraţiei 
asupra copiilor şi vârstnicilor rămaşi fără îngrijire părintească, pre-
cum şi al politicilor sociale promovate în Republica Moldova în scopul 
eliminării consecinţelor negative ale migraţiei asupra acestor catego-
rii de persoane. Pentru a cunoaşte necesităţile specifice ale copiilor şi 
vârstnicilor, au fost aplicate metodele de  cercetare sociologică (inter-
viul individual aprofundat, discuţiile de  grup, tehnica scrierii libere, 
tehnica desenului), care au permis înţelegerea problemelor cu care se 
confruntă categoriile nominalizate de persoane, precum şi explicarea 
efectelor acestora la nivel individual. Iar pentru a analiza politicile so-
ciale orientate spre eliminarea consecinţelor negative ale migraţiei au 
fost efectuate interviuri individuale aprofundate cu reprezentanţi ai 
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Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Edu-
caţiei şi Ministerului Sănătăţii. De asemenea, au fost organizate discuţii 
de grup cu prestatorii de servicii sociale, medicale şi educaţionale din 
diferite comunităţi. 

Studiul realizat reflectă şi demonstrează impactul psihologic, social şi eco-
nomic al migraţiei asupra copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea mem-
brilor de familie, prezentând consecinţele la nivel de familie, comunitate şi 
societate în general. Datele colectate relevă că copiii şi vârstnicii se adap-
tează la noile schimbări în mod individual, adoptând comportamente spe-
cifice şi încercând să depăşească anumite situaţii determinate de migraţia 
membrilor de familie, iar aceste probleme îi afectează pe ei nemijlocit, dar 
şi pe cei aflaţi peste hotare. 

Migraţia influenţează stările emoţionale din viaţa familiei, afectând di-
rect dezvoltarea personalităţii copiilor, sănătatea fizică şi psihică a  tutu-
ror membrilor familiei şi, nu în ultimul rând, familia, ca instituţie socială, 
demonstrează datele studiului. Or, absenţa părinţilor din familie lipseşte 
copilul de ataşament, afecţiune, ajutor, îndrumare şi condiţionează carenţe 
în formarea identităţii de sine a copilului. Acest fapt se resimte în stabilirea 
contactelor sociale, dezvoltarea competenţelor sociale etc., adică în inclu-
ziunea socială a acestuia. Lipsa ataşamentului şi a funcţionării unui model 
familial va fi resimţită ulterior în familiile pe care le vor crea aceşti copii 
lipsiţi de dragostea şi căldura părintească, prin prisma responsabilităţilor 
pe care le-au avut părinţii faţă de ei. 

Studiul relevă că nu întotdeauna tatăl care rămâne cu copilul/copiii poate 
să facă faţă tuturor responsabilităţilor ce ţin de îngrijirea, creşterea şi edu-
carea acestora. În asemenea situaţii, buneii oferă ajutor atât nepoţilor, cât 
şi părinţilor. Evident că ajutorul buneilor depinde, de regulă, de sănătatea 
acestora, ocupaţie şi timpul avut la dispoziţie. În virtutea unor probleme 
identificate (lipsa tutelei, probleme de sănătate, abuz de alcool etc.), buneii, 
evidenţiază rezultatele studiului, sunt cei mai buni îngrijitori, reuşind să 
creeze o relaţie afectivă pozitivă şi un climat favorabil dezvoltării persona-
lităţii copilului.  

Părinţii migranţi trebuie să acorde o  atenţie deosebită menţinerii re-
laţiei cu şcoala, o  instituţie care în societatea noastră continuă educa-
ţia familială şi o desăvârşeşte. În acest sens, studiul denotă că părinţii 
trebuie să menţină relaţiile cu diriginţii de clasă pentru a  fi la curent 
cu situaţia şcolară a copiilor şi a le demonstra acestora că sunt preocu-
paţi de rezultatele lor şcolare şi supravegheaţi. Drept urmare, profesorii 
şcolari sunt cei care pot preveni parţial unele carenţe ce  ţin de depri-
varea emoţională a  discipolilor, constituind o  reţea de  sprijin şi înde-
plinindu-şi misiunea de  „părinte şcolar”. Or, în  acest mod, şcoala va 
deveni mai prietenoasă pentru copiii cu părinţi migranţi, fiind un pu-
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ternic punct de atracţie, lucru care se întâlneşte mai rar în Moldova. În 
context, este importantă dezvoltarea serviciilor sociale comunitare (de 
consiliere psihologică ş.a.) care să ofere sprijin copiilor ai căror părinţi 
sunt plecaţi la muncă peste hotare.

Afecţiunea, înţelegerea şi îndrumarea din partea membrilor familiei sunt 
atribute importante atât pentru copiii, cât şi pentru vârstnicii rămaşi fără 
îngrijirea membrilor familiei, motiv pentru care migranţii trebuie să depu-
nă eforturi pentru a lăsa copiii şi/sau vârstnicii într-un mediu securizant. 
La acest capitol, atestă datele studiului, în prezent există multiple lacune: 
de la lipsă de înţelegere şi conflicte până la exploatare prin muncă, abuz fi-
zic, psihic sau sexual, care îi determină pe unii copii şi vârstnici să recurgă 
la tentative de suicid. 

Diversificarea şi dezvoltarea serviciilor sociale comunitare devin 
o  condiţie inerentă pentru prevenirea intrării copilului în  situaţii 
de criză.

Astfel, o  necesitate majoră vizează asigurarea funcţionării sistemului 
de tutelă pentru copiii ai căror părinţi migrează peste hotarele ţării, pen-
tru ca să existe o  responsabilitate oficială a  persoanelor care şi-au asu-
mat îngrijirea acestor copii şi pentru a evita apariţia unor impedimente 
de ordin legal în acordarea asistenţei medicale. Plecarea părinţilor peste 
hotare fără a oficializa responsabilităţile de tutelă ale persoanelor în grija 
cărora lasă copiii poate genera pericole pentru copiii rămaşi în situaţiile 
în  care aceştia au nevoie de  intervenţii medicale urgente. Şi în  rândul 
persoanelor vârstnice este prezentă probabilitatea înaltă pentru apari-
ţia unor stări de urgenţe medicale fără posibilitatea de a apela la ajutor. 
Acest risc creşte odată cu înaintarea în  vârstă, fapt ce  determină nece-
sitatea unei monitorizări permanente a persoanelor în etate. Respectiv, 
în  contextul studiului, a  fost analizat cadrul legal existent privind asi-
gurarea unui reprezentant legal al copilului/lor şi vârstnicului/lor, fiind 
descrise şi schimbările necesare de realizat în acest domeniu de diferiţi 
actori sociali.

Concluziile şi recomandările studiului oferă propuneri pentru dezvoltarea 
unui sistem naţional de evidenţă a copiilor şi vârstnicilor rămaşi fără în-
grijire părintească care să permită iniţierea şi diversificarea serviciilor so-
ciale în conformitate cu necesităţile acestor categorii de persoane, precum 
şi pentru îmbunătăţirea politicilor şi mecanismelor existente în domeniul 
protecţiei lor.

Studiul formulează următoarele recomandări pentru atenuarea impactu-
lui negativ al migraţiei şi depăşirea situaţiilor de dificultate în care se află 
copiii şi vârstnicii rămaşi fără îngrijirea membrilor de familie în rezultatul 
migraţiei1:

NOTĂ
1 Ţinând cont de necesi-
tăţile specifice ale copii-
lor şi vârstnicilor rămaşi 

fără îngrijirea membrilor 
de familie, recomandări-
le sunt oferite pentru fie-

care categorie în parte.
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Generale (atât pentru copii, cât şi pentru vârstnici)

•	 Legislative

 - Încheierea acordurilor bilaterale privind migraţia forţei de muncă 
cu ţările în care migrează preponderent cetăţenii moldoveni pen-
tru a  gestiona procesele migratorii şi pentru a  permite libera circu-
laţie a  migranţilor, fapt ce  ar facilita relaţionarea membrilor plecaţi 
cu cei rămaşi acasă, prin vizite periodice, fără riscul pierderii locului 
de muncă.

 - Încheierea acordurilor bilaterale privind securitatea socială cu ţă-
rile în care migrează preponderent cetăţenii moldoveni, care să ga-
ranteze protecţie socială migranţilor aflaţi la muncă peste hotare.

 - Instituirea mecanismului privind procurarea serviciilor sociale, 
care ar conduce la activizarea prestatorilor privaţi de servicii sociale şi 
creşterea calităţii acestora.

 - Promovarea activităţilor de  voluntariat în  vederea implicării mai 
multor cetăţeni în  asemenea activităţi şi consolidării solidarităţii ci-
vice. 

Copii

•	 Legislative

 - Perfecţionarea cadrului normativ cu privire la mecanismul de in-
stituire obligatorie a tutelei / curatelei pentru copiii care au rămas 
singuri în urma migraţiei, inclusiv a tutelei temporare.

 - Modificarea cadrului normativ privind responsabilizarea părinţi-
lor plecaţi peste hotare, din perspectiva îndeplinirii de către aceştia 
a obligaţiilor faţă de creşterea şi îngrijirea copiilor.

•	 Dezvoltarea formelor de suport şi a serviciilor sociale

pentru Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

 - Elaborarea mecanismelor de identificare şi evaluare a situaţiei co-
piilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor, întrucât lipsa unor informaţii 
exacte despre numărul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească repre-
zintă un obstacol în elaborarea şi implementarea politicilor sociale.

 - Organizarea unei linii fierbinţi cu acoperire naţională, la care copiii 
ar putea telefona anonim pentru a primi sfaturi, consultaţii referitoare 
la problemele de  sănătate, psihologice etc. Pentru a  asigura durabi-
litatea, linia fierbinte trebuie gestionată de o  instituţie publică ce va 
efectua şi referirea cazurilor la alte instituţii de protecţie a copilului.
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 - Dezvoltarea sistemului informaţional automatizat de  asistenţă 
socială.

 - Desfăşurarea în  parteneriat cu organizaţiile mass-media şi ale 
societăţii civile a  campaniilor de  sensibilizare a  opiniei publice 
privind problemele copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor în urma 
migraţiei, serviciile sociale disponibile, responsabilizarea părinţilor, 
comunităţilor şi instituţiilor sociale.

pentru Ministerul Educaţiei

 - Elaborarea unui Plan de acţiuni pentru instituţiile de învăţământ 
privind evidenţa, monitorizarea şi dezvoltarea activităţilor de că-
tre profesori în lucrul cu copiii rămaşi singuri în rezultatul migraţiei.

 - Evidenţa copiilor şi elevilor rămaşi fără îngrijirea părintească 
în rezultatul migraţiei în cadrul instituţiilor de învăţământ şi a si-
tuaţiei acestora la  nivel naţional şi raional.

 - Instituirea funcţiei de psiholog în toate instituţiile de învăţământ, 
cu fixarea unor responsabilităţi clare referitor la monitorizarea stării 
afective a elevilor rămaşi fără îngrijire părintească şi acordarea servi-
ciilor de consiliere, terapie etc.

pentru Ministerul Sănătăţii

 - Dezvoltarea unor mecanisme în  scopul identificării şi monito-
rizării de  către medicii de  familie a  copiilor mici rămaşi fără 
îngrijire părintească, lăsaţi în  grija minorilor. Elaborarea indi-
catorilor de  performanţă pentru activitatea medicului de  familie 
în acest domeniu.

 - Organizarea activităţilor de promovare a cunoştinţelor despre să-
nătate, igienă, alimentaţie şi despre comportamentele cu risc pen-
tru sănătate în  rândul copiilor. Deoarece mulţi dintre aceşti copii 
sunt lipsiţi de  supravegherea permanentă a  adulţilor, este necesară 
organizarea unor seminare în şcoli despre situaţiile ce induc pericol 
pentru viaţă şi sănătate, inclusiv ajutorul de urgenţă.

pentru administraţia publică locală

 - Evidenţa şi evaluarea nevoilor copiilor rămaşi fără îngrijire părin-
tească în rezultatul migraţiei, inclusiv a condiţiilor de trai ale fami-
liilor în care sunt lăsaţi aceşti copii şi a capacităţii acestora de a asi-
gura condiţii de  trai adecvate şi sigure pentru dezvoltarea copiilor. 
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Cartografierea acestor necesităţi şi dezvoltarea serviciilor bazate pe 
aceste nevoi.

 - Asigurarea alimentaţiei copiilor de  toate vârstele în  instituţiile 
de învăţământ, inclusiv contra plată, pentru a reduce riscul subnutri-
ţiei şi alimentării incorecte. Stimularea / susţinerea instituţiilor de în-
văţământ în  asigurarea cu produse sănătoase pentru copii şi inter-
zicerea produselor fast-food în incinta şcolilor şi imediata apropiere 
a acestora.

 - Eficientizarea activităţii autorităţii tutelare pentru identificarea, 
referirea şi asistenţa copiilor rămaşi fără îngrijire părintească 
în urma migraţiei şi dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.

 - Dezvoltarea reţelei serviciilor de  asistenţă socială şi serviciilor 
psihologice la nivel comunitar, precum şi a  serviciilor substitu-
tive familiei (asistenţă parentală profesionistă, case de  copii de  tip 
familial ş.a.).

 - Informarea părinţilor şi a  membrilor familiilor migranţilor pri-
vind responsabilităţile ce le au, iar în cazul în care părinţii intenţio-
nează să migreze, informarea despre necesitatea instituirii tutelei / 
curatelei temporare asupra copilului.

pentru asistentul social comunitar

 - Evidenţa şi evaluarea copiilor rămaşi fără îngrijire părintească 
în rezultatul migraţiei, inclusiv a condiţiilor de trai ale familii-
lor în care sunt lăsaţi aceşti copii şi a capacităţii acestora de a asi-
gura condiţii de trai adecvate şi sigure necesare pentru dezvoltarea 
copiilor.

 - Dezvoltarea unui parteneriat constructiv cu instituţia de  învăţă-
mânt, instituţia medicală şi alţi actori sociali comunitari, în vede-
rea prevenirii intrării în  situaţii de dificultate a copiilor rămaşi fără 
îngrijire părintească în rezultatul migraţiei.

pentru instituţiile educaţionale pentru copii

 - Monitorizarea copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în rezulta-
tul migraţiei.

 - Asigurarea oportunităţilor de comunicare dintre părinţi şi copiii lor 
rămaşi acasă în instituţiile de învăţământ la care ar putea să participe 
şi profesorii, în acest mod mărindu-se gradul de responsabilizare al 
copiilor, dar şi al părinţilor.
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 - Dezvoltarea activităţilor extracurriculare în şcoli (cercuri, cluburi 
pe interese etc.) pentru facilitarea integrării sociale a copiilor rămaşi 
fără îngrijirea părinţilor în urma migraţiei acestora.

pentru prestatorii privaţi de servicii 

 - Elaborarea şi difuzarea unor materiale informative adaptate pen-
tru copii de  vârste diferite privind prevenirea comportamentelor 
deviante, serviciile pe care le pot accesa; adaptate pentru părinţi pri-
vind pregătirea copilului pentru plecarea părinţilor; adaptate pentru 
tutorii şi îngrijitorii copiilor migranţilor privind comunicarea cu 
copilul, menţinerea relaţiilor cu părinţii şi familia; adaptate pentru 
profesori şi alţi specialişti care vor lucra cu această categorie de copii, 
părinţii şi îngrijitorii acestora.

 - Organizarea formărilor în domeniul educaţiei pentru viaţa de fa-
milie, funcţionării familiei, menţinerii valorilor familiale etc. 
în baza unei curricule aprobate de Ministerul Educaţiei.

 - Organizarea formărilor în domeniul dezvoltării abilităţilor de ges-
tionare corectă a remitenţelor transmise de părinţi şi formării unor 
deprinderi de  antreprenoriat ale copiilor în  baza unei curricule 
aprobate de Ministerul Educaţiei.

pentru părinţii care migrează la muncă peste hotare sau au intenţia 
de a migra

 - Instituirea tutelei / curatelei temporare pentru a reduce riscurile 
ce pot afecta copiii rămaşi fără un reprezentant legal.

 - Menţinerea comunicării permanente cu copiii.

 - Comunicarea cu instituţia de  învăţământ în care îşi face studiile 
copilul / copiii pentru a  fi la curent cu situaţia şcolară a  acestuia /
acestora.

Vârstnici

•	 Legislative 

 - Completarea cadrului normativ cu prevederi privind responsabili-
zarea copiilor de a avea grijă de propriii părinţi aflaţi în dificultate 
(pensii alimentare, încheierea unor contracte între persoana plecată şi 
stat etc.).

 - Dezvoltarea Politicii Naţionale pentru Îmbătrânire în contextul 
Strategiei Naţionale pentru Securitate Demografică.
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 - Implementarea unor noi forme de asigurare socială care garantea-
ză o bătrâneţe decentă (dezvoltarea formelor private de pensii).

•	 Dezvoltarea formelor de suport şi a serviciilor sociale

pentru Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

 - Elaborarea mecanismelor de  identificare a  bătrânilor în  situaţii 
de risc rămaşi fără îngrijirea copiilor (colaborarea între asistentul 
social comunitar, medicul de familie etc.).

 - Promovarea Regulamentului şi standardelor pentru serviciul 
de îngrijire la domiciliu.

 - Dezvoltarea cadrului normativ privind diversificarea serviciilor 
prestate la domiciliu care sunt axate în prezent pe menaj şi alimenta-
ţie prin introducerea terapiei ocupaţionale, consilierii psihologice etc., 
pentru a preveni apariţia depresiilor, tentativelor suicidare etc. 

 - Revizuirea Fişei de post a lucrătorului social care prestează servicii 
sociale la domiciliu pentru persoanele vârstnice (excluderea efectuării 
muncilor de îngrijire a gospodăriei).

 - Dezvoltarea mecanismului de procurare a serviciilor sociale de că-
tre persoanele fizice.

pentru Ministerul Sănătăţii

 - Dezvoltarea unor mecanisme pentru lucrătorii medicali din asis-
tenţa medicală primară pentru oferirea serviciilor medicale la do-
miciliu şi pentru monitorizarea persoanelor bolnave în etate.

 - Realizarea unor campanii de evaluare a stării de sănătate a persoane-
lor vârstnice, cu organizarea consultării specialiştilor înalt calificaţi 
în regiunile rurale (oncolog, reumatolog, gastrolog, cardiolog etc.).

 - Desfăşurarea unor cursuri de  instruire a  persoanelor implicate 
în asistenţa oferită persoanelor vârstnice (medici geriatri, asistenţi 
sociali, lucrători sociali, etc.).

 - Dezvoltarea în  parteneriat cu prestatorii privaţi şi mass-media 
a unor campanii de promovare la nivel naţional a alimentaţiei şi mo-
dului de viaţă sănătos pentru prevenirea dezvoltării unor maladii.

pentru administraţia publică locală

 - Dezvoltarea mecanismelor ce ar permite instituirea unor partene-
riate publice-private pentru crearea şi prestarea serviciilor adresa-
te persoanelor în etate.
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 - Diversificarea serviciilor prestate la domiciliu care sunt axate actu-
almente pe menaj şi alimentaţie prin introducerea terapiei ocupaţio-
nale, consilierii psihologice etc. pentru a preveni apariţia depresiilor, 
tentativelor suicidare etc.

 - Consolidarea şi dezvoltarea parteneriatelor sociale locale care să 
iniţieze şi să presteze servicii sociale la nivel comunitar pentru per-
soanele vârstnice.

 - Organizarea în  parteneriat cu prestatorii de  servicii privaţi 
a  campaniilor de  informare privind: (i) responsabilitatea co-
piilor de îngrijirea părinţilor, (ii) modalitatea de  instituire 
a patronajului asupra persoanei fizice care, din cauza sănătăţii 
precare, nu este în  stare să-şi exercite şi să-şi apere drepturi-
le, (iii) adresarea la instituţiile de asistenţă socială a bătrânilor 
inapţi.

 - Informarea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat şi acor-
darea consultaţiilor juridice privind relaţiile patrimoniale.

pentru asistentul social comunitar

 - Evidenţa şi monitorizarea bătrânilor rămaşi fără îngrijirea copiilor, 
inclusiv a condiţiilor de trai şi de sănătate.

 - Informarea privind modalitatea de instituire a patronajului asupra 
persoanei fizice care, din cauza sănătăţii precare, nu este în stare 
să-şi exercite şi să-şi apere drepturile.

pentru prestatorii privaţi de servicii 

 - Dezvoltarea serviciilor sociale în baza necesităţilor comunităţii şi 
în  parteneriat cu administraţia publică locală (Centre de  zi, cen-
tre de plasament, servicii de asistenţă profesionistă în familie pentru 
vârstnici, serviciu psihologic etc.).

 - Informarea privind: (i) responsabilitatea copiilor de îngrijirea 
părinţilor, (ii) modalitatea de  instituire a  patronajului asupra 
persoanei fizice care, din cauza sănătăţii precare, nu este în stare 
să-şi exercite şi să-şi apere drepturile, (iii) adresarea la instituţiile 
de asistenţă socială a bătrânilor inapţi.

 - Valorificarea experienţei de viaţă a vârstnicilor prin activităţi utile, 
inclusiv a voluntariatului prestat de vârstnici (serviciilor de comu-
nicare etc.).
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pentru copiii care migrează la muncă peste hotare sau au intenţia 
de a migra

 - Obligarea instituirii patronajului asupra persoanei fizice care, din 
cauza sănătăţii precare, nu este în stare să-şi exercite şi să-şi apere 
drepturile. 

Remarcând importanţa preocupării constante a tuturor instituţiilor abili-
tate cu responsabilitatea de a  interveni pentru protecţia copiilor şi vârst-
nicilor rămaşi fără îngrijirea membrilor de familie în rezultatul migraţiei, 
menţionăm că  acest studiu este adresat: factorilor de  decizie care ela-
borează şi implementează politici sociale în  domeniu; cadrelor didacti-
ce, medicilor, asistenţilor sociali comunitari şi altor profesionişti care 
în activitatea lor de zi cu zi relaţionează cu copiii şi vârstnicii rămaşi fără 
îngrijirea membrilor de  familie; migranţilor care trebuie să informeze, 
consulte şi să ţină cont de opiniile copiilor sau părinţilor despre decizia 
lor de a pleca; copiilor şi vârstnicilor rămaşi fără îngrijirea membrilor 
de familie în rezultatul migraţiei pentru a cunoaşte diversitatea situaţii-
lor care apar în rezultatul migraţiei şi pentru a-şi elabora strategii raţionale 
de supravieţuire; populaţiei în ansamblu pentru a înţelege diverse aspec-
te ale procesului de migraţie şi pentru a oferi suport şi ajutor celor aflaţi 
în nevoie. 
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Introducere
„Copilul nu datorează părinţilor viaţa, ci creşterea”  

Nicolae Iorga

Instabilitatea economică pe care a  cunoscut-o Republica Moldova după 
obţinerea independenţei a determinat creşterea nivelului sărăciei şi şoma-
jului, iar aceste fenomene au influenţat extinderea procesului de migraţie 
la muncă peste hotare. Efectivul migranţilor moldoveni este estimat diferit, 
de la circa 200-350 mii de persoane conform statisticilor oficiale până la 
500-600 mii de persoane, potrivit unor studii sociologice realizate de  in-
stituţiile internaţionale. Conform datelor Biroului Naţional de  Statistică, 
numărul persoanelor plecate la muncă peste hotare, în anul 2010, a con-
stituit 311,0 mii persoane2, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 16,1 
mii persoane. 

Impactul migraţiei forţei de muncă este destul de controversat. Pe de o par-
te, se discută despre impactul remitenţelor muncitorilor moldoveni din 
străinătate asupra economiei Republicii Moldova şi asupra consumului 
membrilor familiilor rămaşi în ţara de origine. Potrivit Băncii Mondiale, 
Moldova se situează pe unul dintre primele locuri din lume după mărimea 
remitenţelor în raport cu Produsul Intern Brut. Remitenţele au o influenţă 
directă asupra bunăstării gospodăriilor casnice – în anul 2009 ele au redus 
rata sărăciei absolute în medie cu 11,7 puncte procentuale.3 Aceste venituri 
primite de gospodării de la membrii plecaţi peste hotare asigură, în special, 
satisfacerea necesităţilor zilnice, procurarea / reparaţia locuinţei, achita-
rea datoriilor, procurarea bunurilor de folosinţă durabilă şi, într-o măsură 
destul de mică, sunt utilizate în calitate de capital investiţional (doar 3,3 la 
sută din migranţi şi-au deschis activităţi de antreprenoriat cu economiile 
acumulate în rezultatul migraţiei). 

Pe de  altă parte, consecinţele demografice şi sociale ale migraţiei forţei 
de muncă sunt îngrijorătoare: se reduce numărul populaţiei, se accentuează 
procesul de îmbătrânire, creşte instabilitatea familiilor care au membri ple-
caţi la muncă peste hotare. Nu în ultimul rând, migraţia influenţează dezvol-
tarea psiho-emoţională a copiilor care rămân fără îngrijire părintească, sănă-
tatea, educaţia şi socializarea lor, precum şi starea psihologică a persoanelor 
vârstnice care rămân fără îngrijirea copiilor pe care i-au crescut. 

Efectele pe termen lung nu sunt mai puţin semnificative, deoarece urmă-
toarele generaţii vor prelua comportamentul migraţional al părinţilor, în-
trucât percep şi interiorizează modelul familiei în care au crescut, inclusiv 
lipsa responsabilităţii psiho-emoţionale faţă de propriii copii. 

Pentru a reduce efectele negative ale migraţiei şi a maximiza beneficiile sale 
de dezvoltare, Guvernul Republicii Moldova a stabilit drept una din priori-
tăţile sale elaborarea de politici şi iniţiative în acest domeniu. Împreună cu 

NOTĂ
2 Ancheta Forţei 
de Muncă, 2010.

NOTĂ
3 Raport privind sărăcia 

şi impactul politicilor 
2009. Ministerul 

Economiei, Chişinău, 
2011, p.35.
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acţiunile de gestionare a migraţiei şi utilizare eficientă a remitenţelor, o di-
recţie importantă o constituie protecţia copiilor4 şi vârstnicilor rămaşi fără 
îngrijirea membrilor de  familie plecaţi peste hotare. Copiii migranţilor şi 
membrii în etate ai familiilor migranţilor sunt adesea supuşi discriminării şi 
pericolului de a fi excluşi pe plan social. Iată de ce este necesară elaborarea 
şi implementarea unor acţiuni destinate protecţiei şi acordării de asistenţă 
copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără grija membrilor de familie plecaţi peste ho-
tare. Planificarea şi realizarea unor măsuri de asistenţă corespunzătoare este 
condiţionată de  identificarea în prealabil a necesităţilor concrete, nu doar 
de natură economică, ci şi a  celor ce  ţin de aspectele nevralgice specifice 
situaţiei sociale şi psihologice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijire.

În acest context, Agenţia Cehă pentru Dezvoltare, în colaborare cu Organi-
zaţia Internaţională pentru Migraţie şi Fondul ONU pentru Populaţie din 
Republica Moldova, au susţinut iniţiativa Ministerului Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei de realizare a unui studiu care să identifice necesităţile 
specifice ale copiilor şi persoanelor vârstnice rămase singure în rezultatul 
migraţiei, care să contribuie ulterior la crearea unui mecanism naţional 
de intervenţie pentru aceste categorii de persoane. 

Obiectivul general al cercetării a urmărit studierea situaţiei şi necesităţi-
lor copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi 
peste hotare, care să ajute Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
al Republicii Moldova în crearea unor repere pentru realizarea politicilor 
bazate pe date empirice, care să prevină/elimine efectele negative ale mi-
graţiei, prin măsuri de protecţie a copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijire.

Obiectivele specifice ale cercetării au fost orientate asupra următoarelor 
aspecte:

•	 Efectele migraţiei asupra educaţiei, sănătăţii, interacţiunii şi integrării 
sociale a copiilor, în funcție de grupul de vârstă, acordând o atenţie spe-
cifică adolescenţilor, ca un grup separat cu probleme psihologice spe-
cifice care ţin de  pubertate, pericolul dependenţei de  droguri / alcool, 
conflicte cu legea etc.

•	 Efectul psihologic asupra copiilor şi vârstnicilor care duc lipsă de îngriji-
re sau suport din partea membrilor de familie plecaţi peste hotare, cum 
ar fi sentimentul de inutilitate, privare (lipsă) şi comportamentele care 
rezultă din astfel de stări, cum ar fi agresivitatea sau retragerea în sine

•	 Efectele asupra sănătăţii mentale a copiilor şi vârstnicilor: sentimente su-
biective de supra-solicitare, lipsa de suport, tulburări psihosomatice etc.

•	 Impactul lipsei verigii de legătură în lanţul de generaţii asupra rolurilor 
din cadrul familiei, structurilor de putere / autoritate, modelelor de co-
municare, alegerii viitoarei profesii şi a culturii migraţionale

NOTĂ
4 Vezi: Planul Naţional 
de acţiuni cu privire la 
protecţia copiilor rămaşi 
fără îngrijirea părinţilor 
pentru anii 2010-2011.
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•	 Impactul migraţiei asupra integrităţii familiei (divorţ, separarea copiilor 
de părinţi etc.) şi a incluziunii şi excluziunii sociale a copiilor şi vârstni-
cilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi peste hotare

•	 Rolul remitenţelor în bunăstare şi accesul la servicii al copiilor şi vârst-
nicilor, precum şi rolul potenţial negativ al acestora în ceea ce priveşte 
distragerea atenţiei societăţii de la necesităţile non-economice şi crearea 
problemelor de hazard moral

•	 Identificarea mecanismelor existente prin care copiii şi persoanele în eta-
te rămase fără îngrijirea membrilor de familie depăşesc situaţiile de di-
ficultate

•	 Răspunsul statului (instituţional şi comunitar) la necesităţile copiilor şi 
bătrânilor rămaşi fără îngrijirea membrilor de familie ca rezultat al mi-
graţiei.

Una din marile provocări ale cercetării a constat în prezentarea diversităţii 
situaţiilor de viaţă, respectiv şi a necesităţilor copiilor şi vârstnicilor lăsaţi 
fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi peste hotare, pe de o parte, şi 
a  mecanismelor în  domeniul protecţiei lor, pe de  altă parte. Au fost ex-
plorate experienţele de viaţă ale acestei categorii de copii şi vârstnici prin 
analiza percepţiei lor despre migraţia la muncă, efectele psiho-sociale, 
educaţionale, de sănătate, integritatea familiei, nivelul de bunăstare al gos-
podăriei, proiectele de viaţă şi, nu în ultimul rând, necesităţile de sprijin şi 
suport din partea comunităţii.
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Metodologia studiului
Pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale cercetării, a fost ales 
demersul calitativ care să permită o  analiză complexă şi comprehensi-
vă a necesităţilor specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea 
membrilor de familie. Metodele şi tehnicile de cercetare aplicate au inclus: 

(i) interviul individual aprofundat. Au fost realizate:

 - 29 de interviuri individuale aprofundate cu copiii rămaşi fără îngrijire 
părintească (a se vedea Anexa 1).

 - 26 de interviuri individuale aprofundate cu bătrânii rămaşi fără îngri-
jirea membrilor de familie (a se vedea Anexa 2).

 - 10 interviuri cu reprezentanţii administraţiei publice centrale (Minis-
terul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Mi-
nisterul Sănătăţii, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Mun-
că) (a se vedea Anexa 3). 

(ii) discuţia focus-grup. Au fost realizate:

 - 4 focus-grupuri cu copii (grupuri mixte formate din copii cu părinţi 
acasă şi copii cu părinţi plecaţi la muncă peste hotare) (a se vedea 
Anexa 4).

 - 4 focus-grupuri cu bătrânii rămaşi fără îngrijire (2 discuţii de grup au 
inclus bătrâni care trăiesc în comunitate şi 2 discuţii cu bătrâni care se 
află la azil) (a se vedea Anexa 5).

 - 2 focus-grupuri cu specialiştii comunitari în domeniul protecţiei copi-
ilor (educatori, profesori, psihologi, medici de familie, asistenţi sociali, 
poliţişti etc.).

 - 2 focus-grupuri cu specialiştii în domeniul protecţiei şi asistenţei per-
soanelor vârstnice (lucrători sociali, asistenţi sociali, medici de familie 
etc.,) (a se vedea Anexa 6).

(iii) studiul de caz pentru a prezenta unele situaţii particulare identificate 
la nivel de comunitate privind copiii sau bătrânii rămaşi fără îngrijire în re-
zultatul migraţiei.

(iv) scrierea liberă. Tehnica dată a fost aplicată pentru 22 de copii rămaşi 
fără îngrijire în rezultatul migraţiei în comunitate, 40 de copii aflaţi în in-
stituţii rezidenţiale şi 10 în centrele de plasament temporar.

(v) desenul. Tehnica desenului a fost aplicată pentru copiii de vârstă mică 
(6-9 ani) în scopul cunoaşterii diferitor aspecte referitoare la viaţa copiilor 
rămaşi fără îngrijire după plecarea părinţilor la muncă peste hotare. 
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La studiu au participat copii şi vârstnici rămaşi fără îngrijirea membrilor 
de familie în rezultatul migraţiei, dar şi copii cu ambii părinţi acasă, de ase-
menea, actori sociali precum educatori, profesori, psihologi, asistenţi soci-
ali comunitari, lucrători sociali, medici de familie, poliţişti de sector, spe-
cialişti din sectorul non-guvernamental, reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale şi centrale (reprezentanţi ai Ministerelor Educaţiei, Sănătăţii, 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei). 

Culegerea datelor în teren s-a desfăşurat în perioada 1 noiembrie – 15 de-
cembrie 2010.

Copiii şi vârstnicii participanţi la studiu au fost selectaţi prin metoda „bul-
gărelui de zăpadă” cu ajutorul pedagogilor, asistenţilor sociali, medicilor 
de familie etc. 

Pentru a prezenta diferite experienţe existente şi a cuprinde complexitatea 
necesităţilor specifice ale copiilor şi bătrânilor rămaşi singuri în rezultatul 
migraţiei, în procesul de eşantionare s-a ţinut cont de următoarele carac-
teristici ale intervievaţilor: 

(i) o persoană de referinţă plecată peste hotare şi două persoane de refe-
rinţă peste hotare

(ii) statutul persoanei de referinţă de peste hotare: migrant legal / irregular

(iii) caracterul migraţional al persoanei de referinţă: temporar, circular, pe 
termen lung sau indeterminat

(iv) cine supraveghează copilul – un părinte, bunica / bunelul, alte rude, 
instituţia rezidenţială/centrul de plasament etc.

(v) a fost perfectată sau nu tutela pentru persoana care îngrijeşte copilul

(vi) valul de migrare: de mulţi ani şi de dată recentă

(vii) comunicarea cu cei plecaţi: prezenţa sau absenţa formelor de comu-
nicare etc. 

Studiul prezintă lumea socială a  copiilor şi vârstnicilor rămaşi singuri 
în rezultatul migraţiei, structurată pe modelele de percepţie, de evaluare 
a efectelor trăite, a proiectelor de viitor, pe de o parte, şi aspectele norma-
tive existente şi cele ce urmează a fi create pentru diminuarea riscurilor la 
nivel de familie, comunitate şi societate în ansamblu. 
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Capitolul I 

Impactul migraţiei asupra copiilor 
şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor 
de familie plecaţi la muncă peste hotare

Lipsa îngrijirii şi afecţiunii părinţilor, plecaţi la munci peste hotare, lasă amprentă asupra modului 
de reprezentare şi percepţie a copilului referitor la familie. În cadrul studiului, unii copii reflectă prin 
desen familii constituite doar din copii, evidenţiind noile griji ale acestora – munca din gospodărie.
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1.1. Percepţia migraţiei la muncă

Copiii

•	 Gradul de acceptare/inacceptare a migraţiei

Acceptarea sau neacceptarea de  către copii a  migrării peste hotare a  pă-
rinţilor este determinată de un grup de factori. Printre aceştia se regăsesc: 
(i) modalitatea prin care părinţii au solicitat opinia copiilor, (ii) vârsta 
copiilor, (iii) persoana în grija căreia au fost lăsaţi, (iv) frecvenţa comu-
nicării dintre copii şi părinţi prin intermediul mijloacelor tehnice şi 
în perioadele de revenire a părinţilor acasă. 

Studiul a evidenţiat modalităţile de consultare a copiilor de către părinţi 
privind intenţia lor de a pleca la muncă peste hotare, acestea variind atât 
în funcţie de vârsta copiilor, cât şi de modelul relaţional specific familiilor. 
În majoritatea cazurilor, solicitarea opiniei copiilor a avut forma unei dis-
cuţii, în care părinţii au adus la cunoştinţă necesitatea şi oportunitatea 
plecării lor la muncă şi au încercat să convingă copiii să accepte situaţia. 
Cu cât mai mare este vârsta copiilor, cu atât mai frecvent părinţii solicită 
opinia lor, or, odată cu creşterea copiilor evoluează şi gradul de încredere 
a părinţilor în capacitatea copiilor de a face faţă unor situaţii dificile. Spre 
exemplu, un copil de  15 ani, în  urma discuţiei cu părinţii despre pleca-
rea lor peste hotare, a acceptat situaţia: „am stat, am vorbit... eu înţeleg...” 
(IIA_C_21). 

Au fost constatate şi situaţii în  care opinia copiilor nu a  fost solicita-
tă: „nu prea ne-a cerut părerea” (IIA_C_ 9) sau în  care opinia lor nu 
a  contat: „întreabă sau nu  – oricum ei fac aşa cum cred ei că  este mai 
bine. Spunem noi sau nu, dar ei ce, o să stea acasă dacă spunem noi? Nu” 
(FG_C_1_urban), copiii fiind puşi în faţa unor situaţii care nu mai pot 
fi schimbate, ci trebuie acceptate. Deşi copiii depun eforturi pentru a în-
ţelege necesitatea migraţiei părinţilor, majoritatea dintre ei menţionează 
că  dacă ar fi posibil să întoarcă timpul înapoi, ar încerca să convingă 
părinţii să rămână acasă şi să nu plece. Mai mult ca atât, copiii încearcă 
diverse modalităţi pentru a împiedica părinţii să migreze, chiar dacă sunt 
conştienţi de caracterul inutil al acţiunilor respective: „Fratele mai mare 
îi ascunde biletul de avion ca să nu plece. L-a ascuns odată, dar şi-a dat el 
seamă că ce folos are dacă o s-o oprească” (IIA_C_13). Astfel de acţiuni 
relevă o contradicţie dintre acceptarea formală de către copii a migra-
ţiei părinţilor şi dorinţa lor interioară mai mult sau mai puţin conşti-
entă de a-i opri să facă acest pas. 

Studiul denotă o evidentă doleanţă a copiilor de a fi solicitată opinia lor 
în  cazul în  care părinţii decid să migreze la muncă peste hotare: „Aş 
fi vrut să mă întrebe...”, aceasta ajutându-i să accepte migraţia părinţilor. 
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Chiar dacă nu le-a fost solicitată părerea, copiii justifică decizia părinţilor, 
considerând că „... Trebuie să te ţii de părerea părinţilor, ei sunt mai maturi, 
ştiu ce să facă” (IIA_C_16). Acceptarea migraţiei este susţinută de convin-
gerea că pasul respectiv se realizează în scopul asigurării bunăstării copii-
lor, fiind inevitabil în unele cazuri. 

Se conturează o  interdependenţă dintre vârsta copilului şi gradul 
de acceptare a situaţiei. Astfel, cu cât mai mare este vârsta copilului, cu 
atât mai uşor este acceptată situaţia de migraţie a părinţilor şi invers: „Eu 
sunt mare şi înţeleg că ei nu se duc pentru dânşii, dar tot pentru viitorul 
nostru,... eu înţeleg, iată surioara... nu înţelege…” (IIA_C_ 21). Totodată, 
cercetarea a scos în evidenţă şi cazuri în care migraţia a fost acceptată 
la început, dar respinsă peste o  anumită perioadă de  timp, în  speci-
al, din cauza apariţiei problemelor din familie: „La început, înţelegeam 
de ce a plecat, dar acum nu accept ideea că stă acolo, nu cred că e bine... 
Ne este greu tuturor” (IIA_C_19). În unele cazuri, copiii acceptă migraţia, 
dar aşteaptă cu nerăbdare momentul întoarcerii. În alte situaţii, copi-
ii şi-au exprimat nu doar acceptarea migraţiei, ci şi bucuria, explicând 
acest sentiment prin reducerea controlului din partea părinţilor: „Când 
a  plecat mama, eu m-am bucurat. Că nimeni nu mi-a spus să fac asta, 
să îmi aranjez coafura într-un anumit mod. Aveam mai multă libertate” 
(IIA_C_25). Astfel, au fost observate situaţii de  percepţie eronată a  li-
bertăţii: „... Trebuie să recunoaştem că  sunt copii care nu sunt bucuroşi 
când vin părinţii acasă. Am avut un caz... o  fată mi-a spus: vine mama 
săptămâna viitoare şi... iar o să mă bată la cap” (FG_C_ 3_rural). Înrădă-
cinarea unor astfel de sentimente comportă un risc sporit pentru relaţiile 
dintre generaţiile prezente şi de viitor, iar la nivel de societate anunţă şi 
disfuncţii ale instituţiei familiei. 

În discuţiile focus-grup, copiii cu părinţii acasă şi-au manifestat regretul 
că unii copii ai căror părinţi au plecat la muncă peste hotare dezvoltă com-
portamente deviante (lipsa de la şcoală, spunerea unor minciuni, fumatul, 
consumul de băuturi alcoolice ş.a.). În acelaşi timp, copiii cu părinţii acasă 
explică aceste situaţii prin faptul că „în aceste vicii îşi găsesc consolare, în loc 
de părinţi” (FG_C_2_rural). În majoritatea cazurilor, astfel de comporta-
mente au fost identificate indirect, din relatările intervievaţilor cu privire 
la copiii din comunitate. 

Un aspect important al acceptării / neacceptării plecării părinţilor peste 
hotare îl  constituie personalitatea îngrijitorului care rămâne cu copilul. 
Studiul a constatat că printre aceştia se regăsesc membri ai familiei (even-
tual, al doilea părinte), bunei, mătuşi, alte rude, prieteni şi chiar vecini. 
A fost confirmată o realitate interesantă: acceptarea îngrijitorului de că-
tre copil nu se află în funcţie directă de gradul de rudenie al acestuia! Ba 
chiar din contra, au fost semnalate cazuri în care copilul a rămas cu unul 
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dintre părinţi, dar se simte frustrat: „... el nu mă înţelege, chiar mi-i fri-
că...” (IIA_C_22) şi situaţii în care copilul a rămas cu vecini care nu sunt 
rude, dar copilul se simte în deplină siguranţă: „tata m-a întrebat înainte 
ca să plece cu cine vrem să stăm. Şi eu i-am zis cu tanti Jana... Noi suntem 
vecini aşa apropiaţi... e foarte bine cu dânsa” (IIA_C_15). Este indiscutabilă 
importanţa îngrijitorului în susţinerea copilului rămas singur în urma mi-
graţiei, precum şi abilitatea părinţilor de a identifica o astfel de persoană şi 
de a asigura compatibilizarea ei cu copilul.

Unele probleme cu care se confruntă copiii în perioadele de emigrare a pă-
rinţilor pot fi atenuate prin intermediul comunicării dintre ei sau prin 
revenirea periodică a părinţilor acasă. Cu cât mai mult timp părinţii de-
dică comunicării cu copiii, cu atât mai puţin resimt aceştia impactul mi-
graţiei părinţilor şi cu atât mai rapid acceptă plecarea părinţilor: „nu este 
atât de greu pentru că vorbim des prin Skype... mă încurajează, mă susţine” 
(FG_C_1_urban). Constatăm că frecvenţa comunicării este diferită – de la 
o discuţie pe săptămână până la discuţii de 2-3 ori pe zi. Pentru a păstra 
legătura sunt utilizate telefoanele fixe şi mobile, internetul (e-mail, Skype, 
Messenger). Subiectele principale de discuţie dintre copii şi părinţii lor mi-
granţi ţin de  rezultatele şcolare, relaţiile intrafamiliale şi diverse dorinţe 
ale copiilor. Ponderea subiectelor discutate variază semnificativ în funcţie 
de sexul părintelui plecat, astfel copiii discută într-o mai mică măsură cu 
taţii lor migranţi despre modul în care se înţeleg cu cei care au rămas să 
aibă grijă de ei acasă sau despre dificultăţile cu care se confruntă. Datele 
studiului relevă, de asemenea, că în multe cazuri sunt evitate discuţiile des-
pre sentimentele copiilor. 

În consecinţă, acceptarea migraţiei generează în unele cazuri sentimen-
te de separare dintre părinţi şi copii, care reprezintă în esenţă o modali-
tate de adaptare la realitatea dură. Cu cât este mai mare perioada de lip-
să a părinţilor şi cu cât mai des aceştia pleacă la muncă peste hotare, cu 
atât mai mare este riscul înstrăinării lor de copii: „... prima dată când s-a 
dus, eu spuneam că mama nu ştiu unde se duce şi am început a plânge, dar 
a doua oară s-a dus parcă nici nu... am plâns două zile şi gata, dar acum 
am uitat de ea, doar câteodată îmi aduc aminte...” (IIA_C_10). În aceste 
condiţii, se conturează o tendinţă în familia cu migranţi când părintele 
se transformă într-o persoană străină, depărtată de sufletul copilului, iar 
copiii îşi reprimă sentimentele faţă de părinţi. De asemenea, trebuie luat 
în consideraţie şi faptul că problema nu întotdeauna constă în despărţi-
rea propriu-zisă, ci momentul în care ea se produce şi contextul în care 
aceasta a fost realizată (a se consulta lucrările lui J.Bowlby şi J.W.Douglas).

În concluzie: gradul de acceptare sau neacceptare de către copii a migraţiei 
părinţilor este determinat, în  principal, de  factori care pot fi influenţaţi 
de  părinţi, minimalizând consecinţele negative ale despărţirii. Situaţiile 
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descrise de intervievaţi sunt relevante pentru a confirma importanţa dis-
cuţiilor sincere purtate de părinţi cu copiii lor înainte de plecare, de ase-
menea, şi acceptarea de către părinţi a opiniilor exprimate de aceştia. Este 
important de subliniat faptul că şi copiii depun un efort enorm pentru a se 
adapta la unele situaţii ce depăşesc potenţialul lor psihic, respectiv, o ac-
ceptare iniţială poate degenera într-o respingere ulterioară. Cu cât este mai 
mare vârsta copilului şi cu cât mai extinsă este reţeaua socială a copilului, 
cu atât mai înaltă este probabilitatea unei acceptări mai uşoare a migraţiei 
părinţilor. În fine, diversitatea situaţiilor concrete este explicată prin vârsta 
diferită a  copiilor intervievaţi, prin natura şi frecvenţa comunicării, pre-
cum şi prin gradul de înţelegere cu îngrijitorul. 

  

•	 Explicarea cauzelor migraţiei părinţilor

Majoritatea copiilor intervievaţi explică şi chiar justifică necesitatea mi-
graţiei părinţilor la muncă peste hotare prin condiţiile materiale precare 
ale familiei („a plecat pentru că trebuiesc bani”), lipsa locurilor de mun-
că sau salarii care nu asigură un nivel de  trai decent, imposibilitatea 
de a achita contractele la studii ale copiilor, probleme de sănătate, ne-
voia de a cumpăra casă sau de a întoarce datoriile, violenţa domestică 
etc. De regulă, copiii asociază plecarea părinţilor la muncă peste hotare cu 
aspiraţia acestora de a le asigura bunăstarea: „să poată strânge bani să mă 
crească” (IIA_C_3); „să avem îmbrăcăminte, să avem rechizite... să avem cu 
ce să ne încălzim...”, conştientizând, în mare parte, că de fapt „părinţii se 
duc la muncă peste hotare pentru noi” (FG_C_4_rural).

Unii dintre experţii intervievaţi au vorbit despre copiii care se confruntau 
cu probleme grave de sănătate, fapt ce i-a determinat pe părinţi să plece 
în străinătate: „Noi cunoaştem nu puţine cazuri în care plecarea părinţilor la 
muncă peste hotare a fost motivată de o boală gravă a copilului, care necesita 
operaţie costisitoare sau tratament peste hotarele ţării. Părinţii au decis să 
plece pentru a salva viaţa şi sănătatea copilului. Acestea chiar sunt decizii 
care merită tot respectul” (IIA_EC_3).

Studiul a evidenţiat şi situaţii specifice, care au determinat părinţii să mi-
greze. De exemplu, în urma decesului tatălui, mama a rămas cu trei copii 
mici şi a trebuit să facă eforturi considerabile pentru a-i întreţine şi a  le 
asigura bunăstarea: „După moartea tatălui, mamei îi era foarte greu să ne 
întreţină. Atunci ne-a lăsat în grija buneilor şi a plecat” (IIA_C_18). În une-
le cazuri, intervievaţii au explicat decizia de a migra la muncă peste hotare 
printr-un cumul de cauze, care au influenţat persoana: „nu avea bani să 
ne întreţină şi tata o bătea pe mama când era băut... o bătea foarte tare” 
(IIA_C_22). 
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Cercetarea a relevat că părinţii decid să plece peste hotare nu doar în situa-
ţiile cele mai disperate, ci şi pentru a nu admite o sărăcire ulterioară, deoa-
rece conştientizează că odată cu creşterea copiilor vor deveni mai mari şi 
necesităţile acestora, iar veniturile lor ar putea acoperi tot mai puţin chel-
tuielile necesare. 

Deci, migraţia părinţilor este determinată de un complex de cauze, cele 
mai importante în viziunea copiilor intervievaţi fiind cele de natură ma-
terială care, la rândul lor, generează multiple deprivări: imposibilitatea 
de a obţine studii, de a avea o locuinţă sau de a asigura dotarea locuinţei, 
de  a  urma tratamentul necesar şi altele. Totuşi, în  cadrul cercetării au 
fost elucidate şi situaţii care s-au suprapus peste modul de  viaţă sărac 
(spre exemplu, diverse forme de  abuz), agravând şi mai mult condiţia 
familiilor, şi care au condus la decizia de pleca la muncă peste hotare, ca 
o soluţie inevitabilă. 

•	 Percepţia problemelor care îi pot afecta

În cadrul cercetării s-a studiat şi gradul de  percepţie de  către copiii 
cu părinţi plecaţi a  problemelor care îi pot afecta în  urma migraţiei 
părinţilor, precum şi riscurile la care ei sunt expuşi. Copiii sunt destul 
de  conştienţi de  situaţia creată, menţionând că  cea mai mare proble-
mă cu care ei se confruntă este sentimentul de  singurătate generat 
de absenţa unuia sau ambilor părinţi: „... pleci acasă, acasă este sin-
gurătate, vrei să mai vorbeşti cu cineva – nu ai cu cine... Singur trebuie 
să-ţi faci mâncare, dacă mai ai animale trebuie să îngrijeşti de ele, tre-
buie să ai grijă de  casă, e foarte greu” (IIA_C_1); „durerea”; „greuta-
tea” etc. Iată expresia exactă a unui copil intervievat, care a sintetizat 
experienţa tristă prin care trece: „Nu am simţirea de mamă lângă mine” 
(IIA_C_16). Or, este cert faptul că în perioada formării personalităţi 
este semnificativă participarea nemijlocită a părinţilor la procesul 
de educaţie a copiilor. 

Plecarea mamei este resimţită mult mai dureros de  copii decât plecarea 
tatălui, ceea ce  se explică prin legătura spirituală specială dintre copil şi 
mamă, inclusiv în cazul băieţilor (a se vedea Caseta 1. Studiu de caz). Da-
tele colectate indică asupra faptului că acei copii a  căror mamă este ple-
cată peste hotare, sunt mai închişi, mai nostalgici, cu greu îşi stăpânesc 
lacrimile, comparativ cu situaţiile în care tatăl este plecat. Această situaţie 
este cauzată atât de  lipsa pilonului emoţional din cadrul familiei, cât şi 
de multitudinea de sarcini care cad pe umerii copiilor (situaţie caracteristi-
că mai ales fetelor) în urma plecării mamei. Referindu-se la rolul părinţilor 
în viaţa unui copil, aceştia îl consideră „foarte important – atunci când sunt 
părinţii alături te simţi mai bine, dar când nu sunt părinţii acasă nu ai cui 
te adresa” (IIA_C_9).
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CASETA 1 Studiu de caz. Viaţa unui copil cu părinţii plecaţi la 
muncă peste hotare (IIA_C_5) 

Bogdan, un băiat de 13 ani din mediul urban, are ambii părinţi plecaţi pes-
te hotare şi locuieşte acum în familia moşului său. La momentul interviului, 
tatăl se afla acasă, dar urma să plece din nou. Bogdan este mezinul dintre 
cei trei copii ai familiei. Îl consideră pe fratele său de 24 ani un al doilea tată, 
cu care are relaţii destul de apropiate. Cu toate că are responsabilităţi noi, 
apărute în urma migraţiei părinţilor, copilul le consideră echitabil împărţite 
cu ceilalţi fraţi. Cele mai importante responsabilităţi casnice se referă la gră-
dinărit. Una dintre probleme este legată de înrăutăţirea reuşitei şcolare, din 
cauză că copilul nu reuşeşte să însuşească tot materialul predat, iar profeso-
rii nu manifestă receptivitate: „S-a înrăutăţit, pentru că nu înţeleg tot ce spun 
profesorii. Dacă mai întrebi încă o dată, îţi pune nota 2 şi te dă afară de la lecţii. 
Pentru că nu mai este mama ca să vorbească cu profesorii... Când era mămica 
acasă, mai venea la şcoală şi mai discuta cu ei, dar acum nu”. Plecarea părin-
ţilor nu i-a adus nici un beneficiu, explicând că „nu mă simt omul care eram... 
Mama nu este… Cu mama este altfel, ea vorbeşte calm totdeauna”. Copilul nu 
a reuşit să explice detaliat de ce are nevoie de părinţi, dar percepe această 
necesitate la nivel de intuiţie: „Să fie lângă mine. Nu ştiu de ce...”.

În lipsa părinţilor, ataşamentul copiilor este transferat asupra persoanelor 
în grija cărora au rămas, spre exemplu, asupra bunicilor: „de-acum mie îmi 
place cu bunica să stau...” (a se vedea Studiul de caz din Caseta 2).

CASETA 2 Studiu de caz. Bunica devine „mamă” pentru nepoţi 
(IIA_E_2)

Maria, 61 ani, din mediul rural, creşte doi nepoţi, o fată de 12 ani şi un băiat 
de 11 ani de la vârsta la care aceştia aveau doi şi, respectiv, un an, ambii de la 
fiică. Plus, bunica are grijă de tatăl său bolnav care stă la pat. La momentul 
interviului nu ştia nimic despre fiica dispărută în anul 2004: „Nu a mai ajuns 
acasă. Noi tot am sunat... fetele celea au dat la poliţie, am dat şi la emisiunea 
„Jdi menea”. Feciorul plecat în Rusia a dat la Interpol, dar fără rezultat”. Cu ne-
poţii se împacă „foarte bine, mă ascultă, fata îmi face mâncare... şi curat fac 
ambii, şi fata şi băiatul”. Într-o zi, nepoţii i-au zis bunicii: „Mămică, până când 
tu ne eşti mamă… Dacă mămica o să se găsească, atunci o să-i spunem ei mă-
mică şi ţie bunică”. Femeia concluzionează că  „aceştia sunt mai dragi decât 
copii tăi, că sunt nepoţi”.

Studiul relevă preocuparea unor copii pentru integritatea şi bunăstarea pă-
rinţilor plecaţi peste hotare, alţii făcându-şi griji pentru rudele în a căror 
supraveghere au rămas. Atunci când copiii află că părinţii lor întâmpină 
anumite dificultăţi, mulţi dintre ei au tendinţa de a se considera respon-
sabili de  situaţia creată. Posibil, acest fapt este amplificat în  mod nein-
tenţionat de părinţi, care menţionează că au plecat pentru binele copiilor, 
precum şi de îngrijitori, care amintesc frecvent acest lucru. Însă, în astfel 
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de  situaţii, gradul de  auto-culpabilizare al copilului creşte, determinând 
apariţia anxietăţii. 

Ziua de  mâine este percepută de  copii drept o  problemă, explicând 
această situaţie prin nesiguranţa şi incertitudinea cu care se confruntă 
părinţii lor la locul de muncă: „Ei astăzi au un loc de muncă, au salariu, 
dar nu se ştie ce va fi mâine. Mâine, stăpânul la care muncesc poate să-i 
amăgească, să nu primească salariul sau, în general, să închidă locul unde 
muncesc” (FG_C_3_rural). 

În percepţia problemelor nu au fost înregistrate diferenţe semnificative 
care să fie dependente de vârsta intervievaţilor, astfel atât copiii de vârstă 
mică (9-13 ani), cât şi cei de  vârstă mai mare (14-18 ani) au menţionat 
că se simt singuri şi frustraţi. Totuşi, cu cât este mai mic copilul, cu atât 
mai evident sunt exteriorizate sentimentele – prin plâns, tristeţe, încercări 
de a stopa plecarea părinţilor ş.a. S-a constatat că trăirile emoţionale ale 
copiilor, provocate de despărţirea de părinţi, pot să varieze în timp, astfel 
copiii se simt mai afectaţi imediat după plecarea părinţilor, prima perioadă 
fiind considerată şi cea mai dificilă.

Uneori, problemele se referă în aparenţă la nişte lucruri simple, dar foar-
te importante pentru fiecare copil: „Îmi aduc aminte cât de bine era cu 
ea acasă, avea cine să-mi împletească părul, da acum mi-l prind aşa un pic. 
Deseori, îmi făcea prăjituri, dar acum le cumpăr de la magazin” (IIA_C_6). 
Paradoxal, însă copiii îşi doresc să rămână acasă chiar şi părinţii care îi 
loveau: „Chiar şi când mă bătea – tot era mai bine” (IIA_C_16).

Printre alte situaţii percepute drept probleme, copiii au menţionat ne-
cesitatea de a îndeplini un volum mai mare de munci casnice, cu care 
nu erau obişnuiţi în perioada în care părinţii se aflau acasă. Ei taie lemne, 
fac menajul în casă, aduc apă, participă la îngrijirea animalelor, la lucrări 
de reparaţie a casei: „Surioara nu mă asculta... Veneam de la şcoală uneori 
flămândă, până mai făceam mâncare, până una alta... Îmi era foarte greu... 
chiar nici nu mai aveam timp să discutam deloc... curăţenia, mâncarea şi 
de surioară să am grijă şi animalele... foarte greu”(IIA_C_21).

Cercetarea a elucidat şi probleme de deteriorare a relaţiilor familiale din 
cauza dezvoltării unui comportament deviant de către părintele care 
a rămas acasă: „După ce a plecat mama, a devenit foarte greu. Eu am de-
venit cea mai mare... Tata a început tot mai des să vină beat seara, se culca 
şi nu îl  interesa nimic. Aproape peste o seară se îmbăta. Mama telefona şi 
se supăra când auzea că el iarăşi este beat şi începea să strige şi să mă cer-
te pe mine că nu am grijă de el, că trebuie să nu îi dau voie să bea... Dar 
ce puteam eu face?” (IIA_C_19). Astfel, împreună cu preluarea sarcinilor 
casnice, uneori copiii, mai ales fetele, se transformă în nişte „soţii”, fiind 
responsabile de comportamentul părintelui rămas acasă. Acest lucru afec-
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tează percepţiile fetelor cu privire la viaţa de familie, existând riscul unor 
casatorii premature, ca soluţie de a scăpa de tatăl propriu.

În fine, copiii înţeleg că sunt forţaţi să se maturizeze înainte de perioa-
da corespunzătoare vârstei, astfel creşte o generaţie care învaţă rolurile 
sociale nespecifice vârstei lor: „Ne maturizăm înainte de vreme, pierdem 
copilăria. Spre exemplu, eu m-am maturizat demult şi deja duc grijile ma-
mei pe care le ducea şi ea pentru mine. Am uitat demult de  acel zâmbet 
copilăresc şi uneori zâmbesc pentru că sunt momente în care trebuie să zâm-
besc, însă în adâncul sufletului simt o anumită lipsă şi o anumită tristeţe” 
(FG_C_3_rural). Or, consecinţele problemei respective vor fi percepute la 
nivel de societate peste o anumită perioadă de timp.

Cea mai importantă problemă este separarea de părinţi şi în consecinţă – 
singurătatea, care este percepută de către intervievaţii minori drept o re-
alitate ce va fi ulterior depăşită, odată cu întoarcerea părinţilor. Literatura 
de specialitate elucidează însă caracterul grav al fenomenului de singurăta-
te, precum şi eventualele consecinţe care se pot manifesta în timp, afectând 
dezvoltarea multilaterală a  personalităţii copilului. Indiferent de  vârsta 
şi sexul copiilor, aceştia sunt frustraţi şi percep lipsa părinţilor migranţi 
drept o problemă, care determină o maturizare precoce a lor. Studiul a scos 
în evidenţă faptul că, din păcate, există multe situaţii în care maturizarea 
respectivă este considerată drept un moment potrivit pentru a încerca di-
verse comportamente deviante. 

•	 Înţelegerea problemelor de către membrii plecaţi (în viziunea co-
piilor)

Relaţionarea dintre părinţi şi copii depinde şi de  gradul de  înţelegere 
a problemelor cu care se confruntă copilul rămas acasă. O diminuare a re-
laţionării poate conduce la scăderea coeziunii în cadrul familiei, aşa cum 
s-a întâmplat într-o familie din mediul rural, în  care cresc două surori, 
tatăl care vine acasă doar în zilele în care este liber de la serviciul din Chi-
şinău, iar mama şi fratele mai mare sunt plecaţi peste hotare: „În cele opt 
zile cât am stat în spital, nici mama şi nici tata nu m-au sunat niciodată, cu 
toate că ştiau că m-au internat...” (IIA_C_19).

Copiii intervievaţi în cadrul cercetării susţin că părinţii, de regulă, înţe-
leg cu ce probleme se confruntă: „Ei (părinţii) mă susţin mereu şi ce de-
cizii iau eu, ei mereu mă susţin în asta, mă ajută să-mi îndeplinesc visurile” 
(IIA_C_1). În special, copiii apreciază faptul că părinţii au început să dis-
cute cu ei ca între maturi, să abordeze în comunicare probleme serioase, 
care anterior nu erau discutate: „Ea se comportă cu mine ca un prieten, vor-
bim lucruri mature” (IIA_C_18). Problemele pe care le destăinuiesc copiii 
părinţilor se referă la comunicarea cu semenii lor, activităţile curriculare 
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şi reuşita şcolară, sănătate, timp liber, gestionarea banilor şi activităţile co-
tidiene.

A fost înregistrată o diferenţă în ceea ce priveşte înţelegerea problemelor 
în funcţie de sexul părintelui, intervievaţii, în special fetele, considerând 
că mama manifestă un grad mai mare de înţelegere a dificultăţilor, pe când 
tata este mai rezervat: „Cel mai des mama mă înţelege... dar tata nu chiar 
aşa...” (IIA_C_16). 

Există însă şi dificultăţi majore în relaţionarea dintre părinţi şi copii, gene-
rate de întreruperea comunicării sincere, astfel încât deja nici una dintre 
cele două verigi nu îşi împărtăşeşte problemele şi nu se interesează de si-
tuaţia celuilalt. Copiii consideră că nu pot să le spună părinţilor probleme-
le lor, deoarece „…ei nu înţeleg nimic, fiindcă nici eu nu le spun ce probleme 
am…” (IIA_C_17) sau explică situaţia prin faptul că părinţii „au probleme-
le lor”, care îi preocupă prea mult ca să le ofere posibilitatea de a înţelege 
şi problemele propriilor copii. Întreruperea relaţionării cu părinţii poate 
degenera în situaţii grave, un caz fiind prezentat în Caseta 3.

În opinia copiilor, părinţii sunt, în  general, conştienţi de  problemele cu 
care se confruntă membrii familiei rămaşi acasă, cu unele diferenţe în ceea 
ce  priveşte genul părintelui migrant. Studiul a  estimat situaţii specifice 
în evoluţie, în ceea ce priveşte percepţia problemelor de către părinţi, astfel, 
pe de o parte, sunt părinţi care, deşi înţeleg problemele copiilor rămaşi aca-
să, totuşi, decid să continue procesul de migraţie, pe de altă parte, procesul 
de migraţie determină o răcire a relaţiilor dintre membrii familiei. 

Vârstnicii

•	 Gradul de acceptare / inacceptare a migraţiei

Factorii care conduc la crearea unei atitudini pozitive sau negative a pă-
rinţilor faţă de migraţia copiilor sunt determinaţi în majoritate de statu-
tul şi vârsta persoanei în etate, capacităţile de auto-deservire ale acesteia, 
de existenţa nepoţilor de care trebuie să aibă grijă în lipsa copiilor, cau-
zele migraţiei copiilor şi valoarea remitenţelor transmise acasă.

În situaţiile în care în familie este valorizat statutul social al persoanelor 
în  etate, este prezent respectul pentru contribuţia acestora la dezvolta-
re, sunt înregistrate situaţii în care copiii au solicitat acordul părinţilor 
de a pleca în străinătate: „A cerut sfatul când a plecat. Mămică, dacă nu ne 
ducem noi, murim toţi de foame, mă duc măcar să fac o copeică” (IIA_E_2), 
„fără vorbă... nu doar să-i dau voie, dar să stau şi cu copiii”(IIA_E_9), ţi-
nând cont de sfatul şi grija părinţilor. Situaţii similare pot fi identificate şi 
pentru persoanele care se află în instituţii rezidenţiale: „...da cum, a între-
bat, doar nu s-a dus din capul ei, Doamne fereşte. Dar cum să nu-i dai voie, 
dacă trebuie, cu ce să trăiască…” (FG_E_4_rural_azil). 
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În familiile în care statutul social al persoanelor în etate este mai puţin va-
lorizat, plecarea în străinătate a copiilor deseori nu este coordonată cu pă-
rinţii: „Pe mine nu m-a întrebat nimeni, am aflat după ce s-a dus de acum...” 
(IIA_E_15), deseori fiind anunţată post-factum. Acest fapt este tolerat cu 
greutate de vârstnici, pentru care sentimentul inutilităţii sociale şi al aban-
donului este mai prezent: „Şi-a luat şi fetele şi bărbatul cu ea. De atunci nu 
mai ştiu de ei. Au plecat după bani! (ridică glasul supărată) Banii, banii... 
Pentru ce altceva? Şi pe mine nu m-a întrebat nimeni. Am aflat după ce s-a 
dus de acum...” (IIA_E_15). Bătrânii regretă această situaţie: „... Mi-e ciudă 
că  toate s-au dus... că dacă rămâneau acestea două în Sadova, îmi părea 
că ele două sunt cu mine... chiar dacă e depărtişor, da iată îmi părea că îs cu 
mine... da deja... nu sunt... păi am de bocit...” (IIA_E_10). Această atitudi-
ne se conturează şi la vârstnicii instituţionalizaţi: „Fiica mea nu a procedat 
bine că a plecat, am plâns foarte mult din urmă, nu mă sună iată de un an, 
nimeni nu vine să mă viziteze, nu am pe nimeni”; „Nu au făcut drept, ea tre-
buia să şadă acasă, de ce m-a lăsat pe mine singur?” (FG_E_3_urban_azil). 

În acelaşi timp, datele studiului relevă că, deşi nu au fost consultate, per-
soanele în etate, mai ales cele din aziluri, încearcă să-şi protejeze în conti-
nuare şi să-şi îndreptăţească propriii copii: „Pe mine nu, nu m-au întrebat – 
nu. Ele au spus că au familia lor şi se duc să câştige să-şi înveţe copiii... Pe 
de o parte, pot să fiu de acord, iar pe de altă parte...” (FG_E_3_urban_azil). 
Asemenea atitudine este determinată, probabil, de aspiraţiile de a reveni 
acasă şi de lipsa dorinţei de a recunoaşte un fapt împlinit – că este institu-
ţionalizat şi nu are cine avea grijă de el.

Există, de asemenea, o dependenţă dintre vârsta persoanei în etate, ca-
pacitatea de deservire şi gradul de acceptare a plecării copiilor. Vârsta 
înaintată, capacităţile limitate de auto-deservire, bolile cronice şi acute, ac-
cesul limitat la servicii medicale şi sociale îi determină pe părinţi să ma-
nifeste un grad mai mic de acceptare a migraţiei copiilor: „Să ceară voie 
de la mine? Dacă eu spuneam nu te duce, atunci ei îmi spuneau: dă, mamă, 
bani”(IIA_E_6) şi insatisfacţie faţă de situaţia creată. Această nemulţumire 
faţă de migrarea copiilor este explicată şi prin faptul că, după ce au suferit 
schimbări deosebite în viaţa lor personală, atât prin pierderea rolului ma-
rital, cât şi profesional, vârstnicii se îndreaptă spre cei mai tineri pentru 
a obţine indicaţia despre cum ar trebui să reacţioneze şi cer suport în anu-
mite situaţii. Lipsa acestui sprijin important conduce la neacceptarea situ-
aţiei, la identificarea altei persoane drept reper, răcirea relaţiilor cu propriii 
copii, degradare, internare în instituţii sociale etc. 

Existenţa nepoţilor de care trebuie să aibă grijă în lipsa copiilor nu repre-
zintă impedimente, în majoritatea cazurilor, în acceptarea de către per-
soanele în etate a emigrării copiilor: „Nu era bine să plece, dar altă soluţie 
nu era. Serviciu nu avea, pe soţ nu putea conta, iar copiii trebuiau crescuţi. 
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Doar cu apă din fântână nu-i creşti. A cerut sfatul, doar lăsa în grijă doi ne-
poţi. Este o răspundere forte mare”(IIA_E_20). Acest fapt este condiţionat 
de recăpătarea unor roluri sociale de către vârstnici: „Copiii au rămas cu 
mine, nu am făcut documente pe ei, fiindcă consideram că sunt copiii mei. 
Ea s-a dus la lucru, eu am  rămas cu copiii” (IIA_E_16), de  conştientiza-
rea cauzelor plecării copiilor, „sacrificiului parental”: „Dar m-am deprins 
foarte tare cu ele... parcă nu aş putea deja fără ele, fără grija pe care o am... 
E o bucurie pentru orice bunică să-şi dădăcească nepoţii. Mai bine aşa de-
cât cei care stau singuri şi la care nu are cine le deschide uşa” (IIA_E_14). 
Elocventă este istoria unei persoane de 71 ani, care creşte copilul mic al 
fiicei sale, care a divorţat în rezultatul migraţiei. Bunica acceptă acest lucru, 
considerându-se utilă în viaţa „nearanjată” a fiicei: „Mă descurc… Avem 
de  toate… fata ne trimite... Pur şi simplu, mi-e trist de  fată... că a  rămas 
singură… doi copii deja… şi mai greu se va aranja în viaţă... şi e fată bună, 
cu studii… Noi cu soţul pe vremea noastră trăiam destul de bine, aveam şi 
salariul bun şi niciodată nu mă gândeam că o să ajung la aşa vremuri...” 
(IIA_E_9). În consecinţă, pentru o parte din vârstnici se conturează o ten-
dinţă de acceptare a migrării copiilor din perspectiva echilibrului. În ma-
joritatea cazurilor, vârstnicii care îngrijesc nepoţi primesc remitenţe, iar 
evoluţia fiziologică şi socială a nepoţilor este pozitivă, fiind tolerată şi emi-
grarea copiilor: „Corect au procedat, aici ce aveau să facă...”(IIA_E_1). 

Situaţia devine dificilă atunci când există dezechilibre: lipsa sau insuficien-
ţa remitenţelor, probleme de sănătate ale nepoţilor sau vârstnicilor, devieri 
de comportament şi inadaptarea şcolară a nepoţilor: „Îngrijeşte de bătrâni 
în Italia, da de mama şi de tata nu are cine îngriji, iată cum este, asta e cul-
mea deja pentru noi” (FG_E_3_urban_azil).

În acelaşi timp, pe fundalul unei acceptări iniţiale, totuşi, majoritatea 
vârstnicilor şi-ar dori copiii acasă: „Noi întotdeauna nu am fost de acord, 
dar m-au întrebat şi am fost de acord. De ce, pentru că a te despărţi de copil 
este o durere sufletească şi trupească şi mă culc pe pernă cu capul, dar min-
tea este în America, Portugalia şi Spania şi mă gândesc: s-au născut, i-am 
educat în spirit creştinesc, dar greutăţile au dovedit şi durerea mea, că a fost 
nevoie să se ducă să aibă cu ce trăi...” (IIA_E_5), dorind o familie clasică 
pentru copiii lor.

Gradul de  acceptare a  migraţiei copiilor la muncă peste hotare este 
în funcție de statutul social al persoanei în etate. Cu cât acesta este mai 
jos, cu atât sentimentul inutilităţii şi abandonului la vârstnici este mai 
aprofundat. Încercarea de a justifica plecarea la muncă peste hotare a co-
piilor, precum şi faptul abandonului de  către aceştia a  părinţilor fără 
nici o  sursă de  existenţă sau în  instituţii rezidenţiale par a  fi condiţio-
nate de  speranţa vârstnicilor de  a  schimba starea de  lucruri. Necesita-
tea de  a  îngriji nepoţii, în  majoritatea cazurilor, nu creează dificultăţi 
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în acceptarea plecării copiilor peste hotare la muncă. Acest fapt este de-
terminat de recăpătarea unor roluri sociale noi şi de tradiţiile relaţiilor 
de  familie autohtone. Cercetarea evidenţiază dependenţa dintre etatea 
persoanei vârstnice, capacitatea de deservire şi gradul de acceptare a ple-
cării copiilor. Conformarea vârstnicilor, inclusiv a celor instituţionalizaţi 
şi a celor care au în  îngrijire nepoţi, la situaţia de acceptare a migrării 
copiilor există pe fundalul unui dezacord cu privire la modul de  viaţă 
dezintegrat al familiei, aceştia dorindu-şi, totodată, un model tradiţional 
de familie pentru copiii lor. 

•	 Explicarea cauzelor migraţiei copiilor

Migraţia copiilor la muncă peste hotare este explicată de  către vârstnici, 
în primul rând, prin motive de ordin economic sau de subzistenţă: „Lea-
fa de 800 de lei nu îi ajungea şi a plecat peste hotare la Moscova”(IIA_E_3). 
Totuşi, factorul economic, deşi este important, nu este singurul determi-
nant în luarea deciziei de migraţie. Intervievaţii menţionează printre cau-
zele plecării la muncă în străinătate:

•	 Lichidarea fabricilor, uzinelor: „...La noi în  Ghindeşti s-au dus 
830 de oameni peste hotare. Pentru că nu aveau de lucru, fabrica s-a 
oprit”; „..Şi n-avea de lucru că s-a desfiinţat colhozul” (FG_E_4_ru-
ral_azil).

•	 Lipsa oportunităţilor de angajare, şomajul, criza economică accentu-
ată: „Dar era rea situaţia la dânşii. Copiii mititei, de lucrat nu avea unde 
să lucreze. El lucra acolo cu 300-400 de lei, ce putea să facă la o familie? Şi 
ea măcar că a învăţat de educatoare, dar n-avea loc” (IIA_E_19); „Fetele 
mele s-au dus din cauză că aici de lucru nu era...” (FG_E_4_rural_azil).

•	 Piaţa locală de  muncă neatractivă, căutarea unor locuri de  muncă 
mai bine plătite: „Da, ea a meritat să se ducă. Aici era greu, pedagogilor 
şi înainte şi acum le plătesc rău de tot. Ea are 20 de ani de pedagogie făcută 
în Nisporeni, dar ştiu că  leafa era mică, mizeră. Eu o ajutam pe dânsa” 
(IIA_E_13).

•	 Evadarea din sărăcie şi îmbunătăţirea standardelor de  viaţă (insufi-
cienţa resurselor pentru necesităţile vitale – produse alimentare, îmbră-
căminte, servicii comunale, servicii medicale, educaţie etc.): „A plecat 
când băiatul avea cinci ani, din cauză că nu avea cu ce hrăni copiii, băr-
batul nu-i trimetea bani. Şi iarna nu avea lemne, nu avea cu ce face focul” 
(IIA_E_16); „S-au dus, fiindcă n-au cu ce trăi, copiii trebuie să înveţe şi 
n-are bani” (FG_E_4_rural_azil).

•	 Problemele familiale: „Necesitatea de a creşte doi copii, un soţ iresponsa-
bil au fost cauzele care au dus la faptul ca Svetlana să plece atât de departe” 
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(IIA_E_20); „A mea tot s-a dus de nevoie, că n-a avut cu ce învăţa copilul, 
da tata i-a murit şi a rămas singură, şi ea nu o avut cu ce...” (FG_E_4_ru-
ral_azil).

•	 Diverse vicii sociale (consum de alcool şi droguri), violenţă etc.: „El 
bea, fuma şi „lucru ăsta” (arată la vene, adică, se droga) şi se purta foar-
te rău. Şi a început să facă lucruri straşnice. Şi atunci ea spune: „Mamă, 
eu trebuie să plec, el poate să mă ia şi pe mine în asta” (IIA_E_21); „El 
tare o bătea... Dacă nu veneam, o ucidea cu totul” (IIA_E_18); „Dar el 
tare o bătea pe ea şi nici la lucru n-o lăsa să se ducă, că o temea la tot 
pasul” (IIA_E_12).

•	 Factorii de  atracţie sau exemplele reuşite ale consătenilor / cunoscu-
ţilor, utilizarea reţelei informale de cunoştinţe şi rude: „Hai, o să lucrezi 
şi tu, că tu de cinstit nu cinsteşti” (IIA_E_17); „Acolo se câştigă bine, poţi 
aduna un ban grămadă” (IIA_E_14).

•	 Nivel de  guvernare sub aşteptările populaţiei: „Nu noi le-am fugărit. 
Legea noastră i-a fugărit pe copiii noştri” (FG_E_2_rural).

CASETA 3 Studiu de  caz. Sărăcia, cauză esenţială a  emigrării 
(IIA_E_12)

Ana, 62 de ani, din mediul rural, care îngrijeşte doi nepoţi de mici, povesteş-
te: „Nu avea cu ce să-şi hrănească copii. Asta, care-i mai mică, nu era măritată, 
cealaltă era măritată. Băieţelul era mititeluţ, nici un anişor nu avea şi aşa de rău 
trăiau. Bărbatul ista care a murit, pe aista mai mărişor îl lua şi-l ducea pe la nea-
muri, şi-l mai hrănea. Dar ea, săraca, stătea şi murea de foame cu copilul. Că-mi 
spunea când era aici, înainte de a o duce: „Mamă, ştii că nu aveam ce mânca”. 
Tot mai creşteau popuşoii, ba popuşoi fierţi, ba copţi. Şi a  zis că  lângă dânşii 
era un vecin, şi avea câinişori de aiştia mici, şi erau aşa de graşi, şi el se ducea 
în fiecare seară, şi fura câte un câine, şi îl lua, şi-l ucidea, şi-l pârlea, şi-l fierbeau, 
şi-l mâncau”. 

Bunica a  relatat că  mama copiilor sună foarte rar. Ea s-a căsătorit peste 
hotare şi mai are acolo un copil. Este bătută de soţ, dar oricum nu vrea să 
vină acasă.

În cadrul studiului, pot fi delimitate: migraţiile pe termen scurt (temporare 
sezoniere): „Svetlana vine la fiecare trei luni acasă” (IIA_E_20); pe termen 
lung: „...Băieţii au plecat mai înainte, au de acum nouă ani; fata are patru 
ani, pe al cincilea...” (IIA_E_1), determinate deseori de caracterul clandes-
tin al şederii: „S-a dus şi nu am văzut-o de trei ani de zile, că nu a putut să 
îşi facă documente, foarte mare greutăţi” (IIA_E_4) sau migraţie definiti-
vă la distanţe foarte mari: „…În San Francisco, acolo trăiesc, ei au casă, el 
(feciorul) e director la o companie ştiinţifică, lucrează cum trebuie, salariul 
este bun, de  şase ani sunt plecaţi. Feciorul a  terminat acolo universitatea” 
(IIA_E_1). 
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Migraţiile sezoniere ajută persoanele să-şi schimbe perioadele de  şo-
maj de  acasă cu perioadele muncilor ocazionale din străinătate, cu toa-
te că acestea nu aduc o  îmbunătăţire esenţială a condiţiilor şi o creştere 
a siguranţei de viaţă. Ele, însă, sunt cele mai tolerate de către persoanele 
în etate, deoarece permit perioade de „respiro”, în special în cazul existen-
ţei nepoţilor care trebuie îngrijiţi. 

Studiul relevă că indiferent de motivul, cel mai des multicauzal, care a con-
dus la plecare la muncă în  străinătate, atât pentru persoanele vârstnice 
rămase acasă, cât şi pentru cele instituţionalizate migrarea copiilor presu-
pune importante schimbări la nivel de relaţii intergeneraţionale. 

•	 Percepţia problemelor care îi pot afecta

Cercetarea scoate în evidenţă faptul că vârstnicii ai căror copii sunt plecaţi 
peste hotare la muncă au parte de dificultăţi şi crize specifice, drastice şi 
frustrante, care le determină schimbarea întregului mod de viaţă.

Statutul de „persoană vârstnică ai cărei copii sunt plecaţi la muncă pes-
te hotare”, asumat voluntar sau involuntar, presupune, în  majoritatea 
cazurilor, conjugarea stării reale de declin fiziologic şi poate în unele 
cazuri mental cu cea de:

•	 Reasumare a rolului de „părinte” pentru nepoţii pe care îi au în grija lor, 
cu întreg ansamblul de responsabilităţi.

•	 Singurătate, marginalizare, izolare, instituţionalizare consecutivă 
plecării copiilor.

•	 Împlinire şi stare de bine.

Toate categoriile de  vârstnici intervievaţi conturează temerile şi proble-
mele percepute prin următoarele aspecte:

•	Apariţia sau agravarea unor boli (somatice sau mentale) cărora aceştia 
nu le-ar putea face faţă: „Când de acuma cazi la pat şi n-are cine te îngriji, 
copilul tău nu-i acasă să vină să te poată să te ajute” (FG_E_1_rural).

•	 Diminuarea sau lipsa capacităţii de a realiza sarcini cotidiene (igienă, 
menaj, cumpărături, lucrări agricole de proporţii mici etc.): „Dacă ei ar 
fi acasă, ar mai da o mână de ajutor, dar aşa nu are cine... În timpul re-
coltării, sunt cele mai multe probleme, atunci este cel mai greu pentru noi, 
suntem bătrâni şi acolo trebuie să culegi, să ridici, să ai grijă de animale, 
să le pregăteşti mâncare...” (IIA_E_1); „Cum să zic, dacă ar fi neascultă-
toare, ar fi greu, dar aşa mă ascultă, moral nu este greu, dar fizic este greu, 
de dus, de adus este greu, la profesori de dus, de întâlnit pe ea – asta este 
greu” (IIA_E_3); „Avem pământ, da pământul trebuie lucrat” (FG_E_4_
rural_azil).
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•	Moartea proprie sau decesul unor membri ai familiei sau 
prieteni apropiaţi: „Mă simt singur de  când nu mai este soţia” 
(IIA_E_20).

•	 Evenimente nefaste / neplăcute din anturajul apropiat (starea sănă-
tăţii copiilor / nepoţilor, problematica ce ţine de starea civilă a copii-
lor / nepoţilor, cariera educaţională / de muncă a copiilor / nepoţilor 
etc.): „Anul trecut, de  la anul nou, a  început să nu înveţe (nepotul 
de care îngrijeşte),... a luat nişte bani din casă şi s-a dus, i-o cheltuit 
cu prietenii şi iacată aşa... şi am avut probleme la şcoală… L-am scă-
pat… poate că eu sunt vinovată, cu dânsul trebuie de  lucrat zi de zi” 
(IIA_E_8).

•	 Probleme de  securitate personală: „Acasă au încercat uşa, să intre 
în casă. Asta a fost la ora două noaptea, se simte că se deschide uşa, mai 
bine spus se chinuieşte să deschidă uşa…” (IIA_E_3); „Au intrat la mine 
acasă, singur eram acasă şi m-au legat de mâini şi de picioare şi mi-au 
înfăşurat gura ca să nu pot răcni, dar am răcnit aşa de tare, că am crezut 
că  o să mă desfac. Eram singur atunci, dar copiii erau plecaţi atunci” 
(IIA_E_5). 

•	 Lipsa legăturii cu copiii plecaţi sau chiar dispariţia acestora: „Eu nu 
i-am dat voie să plece. Ea a spus – eu peste două luni sunt acasă. Şi bun 
dus, până în ziua de azi. Sunt 14 ani deja…” (IIA_E_18).

•	 Dificultăţile de relaţionare cu familia: „N-a fost niciodată, de când sunt 
aici”; „A fost o dată, de câţi ani sunt aici” (FG_E_4_rural_azil).

•	 Problemele de ordin financiar: „Eu am o pensie de 840 de lei cu tot cu 
îndemnizaţiile astea pe care le dau. Vă spun drept: nu ajunge! Unui pensi-
onar care n-are nimic, de-o pildă, n-are nimic la casă, care trăieşte numai 
din pensie - nu-i ajunge! Fiindcă totul e scump” (IIA_E_13).

•	 Limitarea interacţiunilor sociale cu cei din afara instituţiei rezi-
denţiale: „Vine câteodată frate-meu. Copiii  – nu...” (FG_E_4_rural_
azil).

În acest context, cercetarea remarcă un aspect deosebit în prioritizarea te-
merilor şi problemelor de către diverse categorii de vârstnici. Astfel, pentru 
persoanele în etate care au în îngrijire nepoţi trăirile sunt axate pe eveni-
mente nefaste / neplăcute din anturajul apropiat, în special al nepoţilor 
pe care îi supraveghează, lipsa legăturii cu copiii plecaţi sau chiar dis-
pariţia acestora, diminuarea sau lipsa capacităţii de a îndeplini sarcini 
cotidiene, lipsa remitenţelor. O persoană vârstnică ce are în grija sa două 
nepoate mărturiseşte că cea mai mare problemă a constat în faptul că a tre-
buit să mai crească împreună cu soţia încă doi copii (nepoatele). Aceasta 
a fost mult mai greu deja la vârsta lor. E mai uşor material – are din ce creş-
te fetele, dar nu şi fizic (IIA_E_20). 
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Cuplurile în etate sau vârstnicii care locuiesc singuri ai căror copii sunt 
plecaţi la muncă evidenţiază problemele legate de apariţia sau agrava-
rea unor boli, cărora aceştia nu le-ar putea face faţă, decesul unuia 
dintre soţi, problemele de securitate personală. În acest sens este eloc-
vent cazul unei persoane în etate de 86 ani care locuieşte de 63 de ani 
împreună cu soţia: „Bătrâneţile vin cu multe suferinţe. Am fost operat la 
ochi de trei ori şi văd numai cu un ochi şi cu acela numai 20 de procente. 
Auzul s-a redus, puterea trupului s-a redus, aşa că ducem viaţa cu greu”, 
iar de când au plecat copiii la muncă peste hotare, „problemele sunt fără 
număr şi la toată mişcarea simţesc nevoie de ajutor”. Iar frica suportată 
în urma unui jaf nu îl părăseşte: „Când m-au prădat atunci pe mine, tare 
m-a distrus frica şi acum nu sunt în regulă, sunt cazuri că aşa mă furnică 
câteodată. Şi acum simt frică tot timpul, pe şira spinării parcă umblă nişte 
furnici”(IIA_E_5). 

Vârstnicii instituţionalizaţi pun accent pe dificultăţile de  relaţiona-
re cu familia, apariţia sau agravarea unei boli ori lipsa remitenţilor. 
Printre problemele semnalate de beneficiarii unui azil, cele mai frecvente 
sunt mărturisite astfel: „Să merg acasă, să văd neamurile mele”; „M-am 
îmbolnăvit de inimă, după ce a plecat fata”; „Ne trebuie să cumpărăm me-
dicamente”; „Să ne dea bani pentru că e greu din partea banilor” (FG_E_
urban_azil). 

Persoanele vârstnice aflate într-o situaţie materială deplorabilă evi-
denţiază iniţial dificultăţile de ordin financiar, problemele de sănătate 
şi limitarea posibilităţilor de  a  face activităţi cotidiene. O vârstnică 
de 68 ani, cu fete plecate în Rusia şi Italia care şi-au abandonat mama, 
locuieşte într-o casă avariată, în condiţii sanitare nesatisfăcătoare şi su-
pravieţuieşte doar din pensie – a ajuns să-şi piardă degetele de la picioare 
din cauza degerăturilor, pentru că era bolnavă şi nu avea cu ce  încălzi 
casa (IIA_E_15).

Studiul evidenţiază faptul că  vârstnicii dezvăluie un spectru mai 
redus de  evenimente problematice sau potenţiale impedimente 
în  viaţa lor cotidiană, comparativ cu eşalonarea strategică a  aces-
tora. Acest fapt poate fi explicat prin prisma experienţei de  viaţă şi 
capacităţilor avansate de adaptare şi protecţie, dar care, la rândul lor, 
depind de particularităţile de personalitate şi condiţiile sociale şi eco-
nomice de trai ale persoanei vârstnice: „Sunt foarte scumpe toate şi nu 
ştiu cum să fac să îmi ajungă de toate, dar fata îmi mai trimite câteo-
dată, însă cum să vă spun, fata mea are apartament şi ţin acolo chiriaşi 
şi de acolo trăiesc” (IIA_E_4). Deosebit de grave sunt problemele pe 
care vârstnicii practic nu le pot administra: boli grave, pierderea 
/ moartea unor persoane apropiate, solitudinea, în  comparaţie cu 
cele care pot fi controlate – pierderi materiale: „Cum ne-a spus că îi 
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este greu, eu i-am trimis o geantă şi eu îi sun că am trimis o geantă, dar 
ea mă întreabă câte kg, şi îi spun că are 20 kg. Şi ea s-a speriat, spu-
nea ce o să facă cu plata, dar eu i-am spus că am plătit-o de aici. Dar 
de unde ai avut bani, mă întreabă, da i-am spus că am găsit şi pe urmă 
o să-i dau înapoi” (IIA_E_4).

Riscul de a deveni victimă a diverselor excrocherii, furturi şi acte vio-
lente este destul de prezent printre persoanele vârstnice: „Apoi odată ci-
neva a sunat în uşa, eu mă apropii: „Cine?” Ei: „De la voi la noi curge apă”. 
Eu am deschis uşa şi acolo stăteau doi flăcăi aşa de mari. Eu le spun: „La 
noi nu curge apă”. Ei: „Ne-a spus că la voi trăiesc oameni la gazdă”. Eu le 
spun: „Căutaţi-i.”. Ei s-au uitat la moşul care citea şi au plecat. Cine au fost 
ei, nu ştiu” (IIA_E_21). Semnificative în acest sens sunt cazurile în care 
de persoanele vârstnice ai căror copii sunt plecaţi peste hotare, în special 
neputincioase, profită angajaţii diverselor instituţii prestatoare de servi-
cii: „Eu dădeam celei care îmi aduce pensia câte 5 lei... Următoarea dată 
ea vine la mine la nouă seară… Da mie mi-a fost rău şi mi-a dat banii, 
a ieşit şi s-a dus, dar eu când acolo socotesc – nu ajung 150 de lei. Mie-mi 
era frică...” (IIA_E_22). 

Modalităţile de înşelare a persoanelor în etate sunt diverse, iar infrac-
torii în majoritatea cazurilor cunosc situaţia victimei şi profită de na-
ivitatea şi sentimentele acesteia: „...Şi mi-a sunat cineva într-o zi şi 
mi-a spus că Anuşca e la Ungheni, e închisă. Şi trebuie 200 lei să plătesc 
pe cont la telefon, cartelă să cumpăr, să dau numărul ca să poată vorbi 
cu mine. Atunci când am auzit de Anuşca (fata e dispărută din anul 
1997), nu m-am gândit că cineva poate să mă amăgească. Şi am găsit 
şi 200 de  lei, şi am cumpărat minutele, şi am dat acolo, şi cu asta s-a 
terminat. Ei au scos din mine 200 de  lei. Şi a  scos numai acela care 
a ştiut… aşa tot nu se face” (IIA_E_18). În anumite cazuri, acţiunile 
nu se limitează doar la furt, dar ajung până la ameninţări de răfuială 
fizică: „Lemne au mai luat, cucoşul. Noaptea a venit cu ameninţarea 
că m-a lovi cu hârleţul, din mahala, un bărbat, acela care a luat popu-
şoii… Apoi l-a chemat la primărie, la poliţie şi s-a iscălit că nu o să-mi 
facă nimic...” (IIA_E_6). 

Problemele cu privire la deposedarea de  propriile imobile rămâne 
a  fi una deosebit de  frecventă pentru persoanele în  etate: „Vecinii şi 
diferite instituţii prin diferite mijloace încearcă să-i ducă în  eroare pe 
aceşti bătrâni şi le iau casa. Sunt diferite situaţii. Această problemă se 
întâlneşte foarte des şi dacă nimeresc în instituţii medicale şi acolo sunt 
amăgite mai ales persoanele care folosesc alcool, ele rămân pe drumuri” 
(FG_EE_urban). 

Numeroase sunt situaţiile în care vârstnicii sunt deposedaţi de bunuri 
de către propriii copii: „Pentru a pleca peste hotare, deseori copiii au ne-
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voie de o sumă mare de bani, şi atunci vârstnicii se întâmplă că îşi vând 
locuinţa pentru ca să fie bine şi să plece copiii peste hotare, nemijlocit ei 
sunt plasaţi în  instituţia medico-socială care se numeşte Casa veterani-
lor” (FG_EE_urban); „Copiii l-au abandonat, fata-i plecată la Moscova, 
a vândut aici casa. După ce a murit soţia, a venit şi l-a dus la notar, l-a 
amăgit şi i-a vândut casa, iar el a  rămas pe drumuri...” (FG_E_4_ru-
ral_azil).

Persoanele în etate instituţionalizate ai căror copii sunt plecaţi în stră-
inătate au o  abordare mai specifică a  situaţiei în  care se află. Acest 
lucru se evidenţiază la capitolul percepţiei propriului abandon, care 
în unele cazuri este recunoscut, iar în altele nu, conturând o reacţie 
de autoapărare. Astfel, o femeie de 85 de ani, instituţionalizată de pa-
tru ani într-un azil în mediul rural, a cărei nepoată a  fost o singură 
dată în vizită când a trebuit să perfecteze actele pentru a moşteni casa, 
afirmă cu siguranţă şi speranţă în glas: „A fost o dată” (FG_E_4_ru-
ral_azil). O altă persoană în etate, de 78 de ani, aflată în acelaşi azil, 
la fel cu copii care au abandonat-o, au vândut casa în mod fraudulos 
şi, în consecinţă, a rămas pe drumuri, trece discuţia la altă temă când 
vine vorba despre vizita copiilor. Vârstnicul este în  situaţia în  care 
copiii nu mai răspund la telefon şi nu se mai interesează de el şi inten-
ţionează să scrie cerere de dezicere de părinte (FG_E_4_rural_azil). 
Situaţiile de acest gen conturează istoriile persoanelor în etate aflate 
în instituţii.

Sunt multiple cazuri în care problemele vârstnicilor instituţionalizaţi nu 
sunt soluţionate de copiii acestora. Copiii recurg la serviciile persoanelor 
terţe (directorii de instituţie, asistente, dădace etc.) care-i informează des-
pre necesităţile părinţilor. Acest fapt îi face pe bătrâni să nu-şi perceapă la 
justa valoare situaţia în care se află şi să nu se simtă responsabili de via-
ţa lor: „La mine sunau când eram acasă, dar acum la azil are legătură cu 
doamna directoare”; „Mie nu-mi sună, sună la surori (asistente medicale)” 
(FG_E_4_rural_azil).

Studiul indică faptul că pentru o bună parte dintre vârstnicii care se află 
în azil instituţia oferă o stare de siguranţă şi de diminuare a probleme-
lor cu care aceştia se pot confrunta. Faptul este recunoscut şi apreciat: „Ne 
place, peste tot e curăţenie şi ne hrăneşte..., nu-mi bat capul să-mi fac mân-
care”; „Femeia mi-o murit aici. Ne place dacă altă casă nu-i”; „Ne hrăneşte, 
ne spală, ne îngrijeşte” (FG_E_4_rural_azil).

Specială este situaţia persoanelor în etate care au locuit o perioadă în stra-
dă. Acestea apreciază în mod deosebit existenţa unei siguranţe cotidiene: 
„Eu deja nu mă mai tăvălesc pe la gări, cum eu mă tăvăleam cândva. Asta 
e. Aici eu am, pot să spun, că o familie, dar mai extinsă. Ne înmormântează 
azilul” (FG_E_3_urban_azil).
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CASETA 4
Studiu de caz. Istoria vieţii unui om de afaceri care 
a ajuns să locuiască în stradă la bătrâneţe (FG_E_3_
urban_azil)

Ion, în vârstă de 75 de ani, povesteşte: „Mai întâi eu am deschis secţia de pâi-
ne. A  fost venit, dar mic. Apoi am  început să coacem şi alte produse de  pani-
ficaţie… Afacerea mergea bine. Apoi, a trebuit să mă reprofilez pe mezeluri… 
Am vândut apartamentul şi am intrat cu banii în afacere. Am cumpărat utilaj 
de 850 mii lei, dar bandiţii mi-au luat întreprinderea. Am umblat prin judecăţi, 
am fost bătut, tăiat…

Şi s-a întâmplat că nu aveam unde să dorm după ce mi-au luat întreprinderea. 
Şi eu dormeam la gară şi mi-au înţepenit picioarele pentru că acolo era beton. 
Eu vroiam să mă ridic şi nu puteam. Şi femeia care făcea curat m-a ajutat să mă 
ridic şi a chemat ambulanţa şi miliţia”.

Cercetarea a constatat că persoanele în etate abordează o strategie de mini-
malizare a ponderii problemelor noi apărute în viaţa acestora după pleca-
rea copiilor la muncă peste hotare – substituirea părinţilor pentru nepoţi, 
instabilitatea, suferinţele. Vârstnicul se comportă în continuare ca şi cum 
nimic nu s-ar fi întâmplat, abordând stoic, resemnându-se şi acceptând ru-
tina vieţii: „Suntem nevoiţi să facem cu încetul şi de-amu ne deprindem, pe 
a cui umeri să aruncăm greutatea noastră? Păcatele sunt ale noastre, am tră-
it, trebuie şi să suferim în viaţa noastră” (IIA_E_5); „Când eram acasă, eram 
mai tânăr, puteam lucra şi era alt mod de viaţă, dar acuma dacă nu pot...” 
(FG_E_4_rural_azil). 

Deci, sunt multiple şi complexe problemele cu care se confruntă persoa-
nele în etate ai căror copiii sunt plecaţi la muncă peste hotare. Caracterul 
grav al acestora se află în strânsă relaţie cu afecţiunea dintre părinţi şi co-
pii. În cazul în care copiii au grijă de propriii părinţi, întreţin o comunica-
re frecventă, trimit remitenţe sau achită întreţinerea în cazul vârstnicilor 
instituţionalizaţi, amprenta problemelor legate de existenţă şi vârstă sunt 
mai atenuate. Neimplicarea în viaţa părinţilor rămaşi acasă, abandonul şi 
lipsirea acestora de spaţiu locativ conduc la pierderea autonomiei fizice şi 
materiale a vârstnicilor, deseori la instituţionalizare. Cu cât mai autonomă 
este persoana vârstnică, cu atât mai adecvat percepe gravitatea probleme-
lor care o pot afecta. Instituţionalizarea care presupune, totuşi, o  întreţi-
nere elementară produce o izolare de mediul extern, fapt care determină 
o percepere confuză a realităţii.

•	 Înţelegerea problemelor de către membrii plecaţi (în viziunea vârst-
nicilor)

O bună parte din copiii plecaţi peste hotare, în opinia vârstnicilor, au un 
puternic simţ al datoriei faţă de membrii familiei rămaşi acasă – copii şi 
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bătrâni, iar responsabilitatea include atât nevoile de îngrijire, cât şi ajutorul 
material acordat atunci când este cazul. Indiferent de  forma şi mărimea 
implicaţiei şi suportului, intervievaţii menţionează interesul celor plecaţi: 
„Îi spun că ne necăjim cu bătrâneţile şi cu bolile şi el, săracul, oftează în re-
ceptor, şi îi spunem că  avem lipsuri materiale, dar ei ştiu că  noi suntem 
economi şi noi facem şi ducem viaţa mai departe” (IIA_E_5); „În general, ei 
mă înţeleg, îmi spun să stau în casă la televizor, să nu sap, că deja am gheb 
în spate” (IIA_E_16). Această situaţie este relevantă şi pentru unii vârstnici 
instituţionalizaţi: „Tată, noi trăim bine şi te-om ajuta cât ai sta în azil. Am 
fost bolnav de picioare vreo trei ani de zile şi am rămas fără un picior, mi l-o 
tăiat la spital şi m-a adus încoace la azil. Că să mă fi dus acasă, cine să caute 
de mine? Şi eu nu am soţie...” (FG_E_4_rural_azil).

Multiple sunt cazurile, evidenţiate de cercetare, în care copiii plecaţi pes-
te hotare la muncă nu conştientizează situaţia propriilor părinţi. Rele-
vantă, în acest sens, este povestea unui vârstnic de 75 de ani, plasat în azil, 
al cărui copil este plecat în străinătate. Revenit acasă în vizită, acesta „a 
început să ceară bani, pentru că el vrea să se căsătorească şi să cumpere un 
apartament cu o cameră”. Părintele a fost sfidat de incorectitudinea şi ima-
turitatea copilului său: „Victor are 29 de ani şi a cerut bani, da eu îl spun: 
„Tu crezi că eu am aşa ceva? Sau tu nu ştii, unde eu mă aflu?” Dar el: „Doar 
tu ai fost un antreprenor”. A fost timpul, când eu aveam ceva, dar acum nu 
am nimic. El s-a supărat” (FG_E_3_urban_azil). 

Elocvente sunt cazurile care demonstrează o indiferenţă faţă de proprii 
părinţi, mai des depistate în situaţia persoanelor instituţionalizate. Vârst-
nicii conştientizează lipsa de  interes a copiilor plecaţi şi se pare că se re-
semnează cu această stare de lucruri: „Aş vrea să spun că fiica mea nu mă 
sună, nu se interesează de mine deloc. Ei nu îi este jale de mine, cum a proce-
dat cu mine, niciodată nu m-a sunat să mă întrebe cum e la mine, unde sunt, 
cum trăiesc – nimic”; „Copiii nu se interesează deloc, îi spuneam fiicei mele 
mai mici: „Tonia, o să mă îngroape şi nici nu o să ştiţi unde, fiindcă niciodată 
nu răspundeţi la telefon” (FG_E_3_urban_azil).

Important este de menţionat că perceperea problemelor vârstnicilor este 
determinată de poziţia acestora şi relaţiile generale în familie. Statutul 
social înalt al persoanei în etate condiţionează şi o receptivitate sporită faţă 
de problemele de  sănătate şi cotidiene ale acesteia. Subiectele de  interes 
comunicativ major sunt sănătatea, alimentaţia, ajutorul necesar. Statutul 
social diminuat al persoanei în  etate influenţează abandonul, neglijarea 
sau implicarea superficială şi ocazională în viaţa acestora a copiilor plecaţi 
la munci peste hotare, care conduc deseori la plasarea acestora în instituţii 
rezidenţiale. 

Prezenţa nepoţilor în  îngrijirea vârstnicilor sporeşte gradul de  receptivi-
tate a copiilor care muncesc peste hotare faţă de ceea ce se întâmplă aca-
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să. Comunicarea prin telefon, internet, remitenţele, vizitele periodice sunt 
forme de manifestare ale grijii şi interesului. Modalitatea, durata şi perio-
dicitatea acestora sunt foarte variate, în majoritatea cazurilor fiind depen-
dente de situaţia celor plecaţi peste hotare. Aria preocupărilor copiilor din 
străinătate, în acest caz, se lărgeşte, cuprinzând şi întregul spectru de pro-
bleme ale nepoţilor aflaţi în grija buneilor. Excepţie sunt cazurile de ima-
turitate parentală: „Să vă spun drept, ştiţi, că nu întreabă nici de copii şi nici 
de sănătatea mea. Ce fac şi cum fac şi asta e. Şi repede, dar de copii... parcă 
nici nu sunt ai ei” (IIA_E_12) şi de dispariţie a celor plecaţi peste hotare: 
„Fata a cărei nepoţică e cu mine a plecat cu soţul – ei au trăit în căsătorie 
civilă. A plecat cu soţul în 1996, în septembrie, la Moscova. În 1997, în iulie, 
a trimis ultima telegramă şi de atunci nu avem nimic de la dânşii. Nepoţica 
mi-a lăsat-o mie, de un an şi şapte luni. De-acuma are să împlinească 16 
ani” (IIA_E_18).

Atunci când aprecierea problemelor cu care se confruntă părţile (atât cei 
rămaşi acasă, cât şi cei plecaţi peste hotare) poartă un caracter bilateral, se 
observă apariţia unor elemente de idealizare sau sacrificare: „La Moscova, 
de exemplu, nu le plătesc aşa ca la moscoviţi, noi asta ştim, îi mai puţin, şi 
până fac acolo nu dorm nopţile. Le sun la 2-3 de noapte şi îmi spune că sunt 
încă la lucru, dar când vin şi nouă ne ajunge să plătim apartamentul, servi-
ciile şi copiii de întreţinut, pentru şcoală” (IIA_E_2). 

Studiul a  constatat şi aspectul nemărturisirii tuturor problemelor cu 
care se confruntă vârstnicii copiilor aflaţi la muncă peste hotare. Acest 
fapt este determinat de  dorinţa de  a  proteja copiii aflaţi peste hotare şi 
conştientizarea imposibilităţii de  implicare în  soluţionarea dificultăţilor 
de la distanţe mari: „Dar pentru ce, ca să se îmbolnăvească acolo? Copiii nu 
spun tot, nu spun nici ei ce se întâmplă, nu ne spun nici ei toate greutăţile” 
(IIA_E_24).

În concluzie, este important să remarcăm că  înţelegerea de  către copii 
a problemelor cu care se confruntă persoanele în etate rămase acasă este 
esenţială pentru bunăstarea fizică şi psihologică, autonomia sau depen-
denţa vârstnicilor. Copiii cu un simţ dezvoltat al datoriei faţă de propri-
ii părinţi intervin în viaţa acestora. În aceste cazuri, se menţine o relaţie 
emoţională pozitivă care lasă o amprentă şi asupra stării fizice a vârstnici-
lor. Detaşarea de propriii părinţi şi neimplicarea în viaţa acestora denotă 
egoism şi lipsa valorilor.
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1.2. Efectele psiho-sociale ale migraţiei

Copiii

•	 Starea emoţională a copiilor

Emoţiile joacă un rol important în viaţa şi evoluţia copiilor: ajută la perce-
perea realităţii şi la relaţionarea cu ea. Manifestându-se în comportament, 
ele informează adultul despre ceea ce  îi place copilului, ce  îl supără sau 
îl întristează. Realizarea studiului ne-a permis să identificăm impactul mi-
graţiei asupra afectivităţii copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor plecaţi 
la muncă peste hotare. Datele obţinute dovedesc faptul că familia are ca-
litatea unică de a  influenţa cele mai multe domenii ale vieţii copiilor, lă-
sându-şi o pronunţată amprentă asupra comportamentelor de ataşament 
dintre părinţi şi copii şi asupra proceselor emoţionale primare care gu-
vernează viaţa de familie şi evoluţia personalităţii copilului. Perspectiva 
psihologică a problemei deprivării emoţionale demonstrează că deficitul 
de comunicare cu mama, insuficienţa de contacte tactile şi emoţional sa-
turate au o  influenţă directă nu numai asupra dezvoltării fizice, dar ca-
uzează dereglări în dezvoltarea psihică şi, în primul rând, în dezvoltarea 
emoţională. Anume aceasta explică formarea prematură a componentelor 
negative ale personalităţii (frica, stările afective nevrotice, barierele comu-
nicative).

Nesatisfacerea unei game de  necesităţi specifice copiilor, cum ar fi cele 
de  securitate, afecţiune şi siguranţă, explică trăirile afective negative ale 
copiilor rămaşi singuri în rezultatul migraţiei. Lipsa unui părinte sau a am-
bilor condiţionează apariţia carenţelor afective relative, relaţiile părinţilor 
cu copilul fiind rare, provizoriu rupte. Efectele carenţei afective sunt cu atât 
mai grave şi mai ireversibile cu cât mai precoce este lipsa părinţilor.

Plecarea părinţilor afectează puternic copilul şi este trăită acut: „Singură-
tatea şi dorul de ei chiar mă afectează mult” (IIA_C_28); „Plângeam, nu 
doream ca să se ducă, nu vroiam să rămân fără ea” (IIA_C_8).

Tristeţea şi dorul sunt resimţite de către copii în situaţii specifice şi sunt 
condiţionate de lipsa părinţilor, a afecţiunii materne, a asigurării mediilor 
securizate de către aceştia: „Când seara eşti singur acasă, intri în casă şi ţi se 
pare că această casă este goală şi nu ai ce face. Când este cineva acasă, mai 
vorbeşti, sau la masă când stai să mănânci, mănânci singur. Tot parcă n-ai 
poftă de mâncare” (FG_C_ 2_rural); „Avem nevoie, mai ales fetele, de afec-
ţiunea mamei. Cu cine să discuţi?”; „Uneori, când rămâi cu fratele sau sora 
mai mică sau mai mare acasă, apar conflicte, care, dacă ar fi fost un părinte 
acasă, ar fi atenuate” (FG_C_2_rural). Plecarea părinţilor la muncă peste 
hotare îi plasează pe copii într-o situaţie defavorabilă – de privare de relaţia 
cu adulţii de la care învaţă arta afecţiunii. Deprivarea emoţională are efect 
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negativ asupra copiilor cu părinţi plecaţi la muncă peste hotare, manifes-
tându-se prin anxietate, sentimentul vinovăţiei, suspiciune în relaţiile cu 
adulţii, incapacitatea de a stabili relaţii sociale constructive etc. Copiii care 
se confruntă cu absenţa unuia sau a ambilor părinţi trăiesc o stare de dis-
confort din cauza nesatisfacerii nevoilor de securitate şi susţinere afectivă.

Mai mulţi copii intervievaţi au enunţat comportamente prin care ei au în-
cercat „sa ţină părinţii acasă”: au plâns, au rugat să nu plece, au ascuns bi-
letul de avion etc. Studiul relevă că unii copii au apelat chiar şi la ajutor ma-
gic pentru a-şi aduce părinţii acasă: „Crezi în Moş Crăciun? Cred în Santa 
Claus, chiar i-am scris şi o scrisoare. I-am cerut să am şi eu ceea ce au alţi 
copii. Aş vrea să am ambii părinţi acasă, împreună. Aş vrea ca Santa Claus 
să-i dăruiască mamei bilet ca să vină acasă. Pentru mine am cerut un calcu-
lator sau un notebook, ca să pregătesc lecţiile mai bine. De ce crezi în Santa 
Claus, dar în Moş Crăciun nu? Pentru că Moş Crăciun se maschează, iar 
Santa este adevărat. Eu mi-am dat seama de la televizor, de la desene ani-
mate” (IIA_C_8).

Şocul iniţial provocat de plecarea părinţilor este substituit ulterior de sen-
timentul de  revoltă: „Păi, nişte sentimente triste, neplăcute. Aşa parcă 
o revoltă în suflet, pentru că eu ştiam că ei pleacă numai din cauza mea, ca 
să poată să mă întreţină şi să-mi dea tot de ce am eu nevoie” (IIA_C_16). 
Studiul demonstrează rolul primordial al familiei, în  special al mamei, 
în decurgerea favorabilă a dezvoltării copiilor. Deprivarea maternală se ex-
primă prin izolare, înstrăinare, anxietate faţă de separare, fapt ce prejudici-
ază dezvoltarea armonioasă şi generează o perturbare psihică, cu caracter 
specific reţinerii în dezvoltare.

Separarea influenţează, în primul rând, dezvoltarea morală şi psihosocială 
a personalităţii şi formează anxietatea la copil. Sentimentul de insecuritate 
este propriu copiilor care au experienţa despărţirii de  părinţi. Ei trăiesc 
o frică de singurătate fizică, datorată, mai ales, faptului că părinţii nu sunt 
alături de ei şi, apoi, pentru că este legată de manifestările sentimentului 
de insecuritate în relaţiile interpersonale cu semenii.

Rezultatele studiului atestă că viaţa emoţională a copiilor rămaşi fără îngri-
jire în urma migraţiei părinţilor este marcată şi de dezamăgire, de senti-
mentul că au fost minţiţi, trădaţi: „Când a plecat, la început ne-a amăgit, 
spunând că stă în Chişinău, are ceva de lucru... Apoi am înţeles că e în Italia. 
M-am simţit părăsită, de parcă am pierdut un prieten, un ajutor, un spri-
jin... Am şi o poezie despre aceasta:

Departe pleci măicuţă, 
Departe, undeva, 
Să ştii, măicuţă dragă, 
Noi nu te vom uita... 
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Voi plânge zi şi noapte 
Şi mă voi tot ruga, 
Să ai grijă de tine, 
Oriunde tu vei sta. 
Gândeşte-te tu bine, 
Un pic a mai rămas, 
Să pleci din a ta ţară, 
Să ne spui bun rămas... 
O ultimă secundă, 
O clipă de durere, 
Te-mbrăţişez şi-ţi spun, 
Mamă, la revedere.  
Oricât mi-ar fi de greu, 
Te vom iubi mereu, 
Şi te vom aştepta, 
Tot la căsuţa ta” (IIA_C_19).

Copiii cu părinţi care au plecat la muncă peste hotare nu trăiesc experien-
ţele emoţionale necesare unei structurări armonioase a personalităţii. Orga-
nismul copilului are o necesitate continuă de satisfacţie emoţională. Trăirea 
intensă a emoţiilor negative de către copiii cu părinţi migranţi influenţează 
substanţial sănătatea psihică, reduce potenţialul de viaţă, limitează dezvol-
tarea relaţiilor bazate pe încredere şi afecţiune cu cei din jur. Experimen-
tarea rară / sporadică a emoţiilor pozitive de către copiii separaţi de părinţi 
în urma migraţiei stopează dezvoltarea competenţelor de diminuare a stă-
rilor de excitare, de asigurare a normalităţii tuturor sistemelor funcţionale.

Unii copii (în special cei care au ambii părinţi plecaţi peste hotare) menţi-
onează că se simt privaţi de ajutor, îndrumare: „Faptul că mama nu era 
lângă mine şi nu-mi putea da anumite sfaturi de care aveam nevoie”; „În 
unele momente, simţi nevoia de  ajutorul lor, de  sfaturile lor, când nu ştii 
cum să te descurci” (FG_C_2_rural). Explicăm această reacţie a  copiilor 
prin faptul că  nevoia de  ataşament este o  nevoie biologică, înnăscută şi 
destinată supravieţuirii. Ea intră în zestrea noastră genetică de adaptare, 
constituind premiza dezvoltării emoţionale ulterioare. Mama biologică 
reprezintă „figura primordială de ataşament”, „matricea primordială”, 
„nişa securizată”. Relaţia de ataşament faţă de mamă se dezvoltă concomi-
tent cu ataşamentul faţă de ceilalţi membri ai familiei. Răspunsul copiilor 
la separarea îndelungată de figura principală de ataşament este iniţial ma-
nifestat prin protest, deznădejde, ulterior detaşare, iar reîntoarcerea poate 
determina indiferenţă sau chiar ostilitate. Aceste experienţe de  viaţă cu 
caracter stresant împiedică evoluţia psihică normală a copiilor: face dificilă 
stabilirea contactelor sociale, creează dificultăţi de percepere a situaţiilor 
noi, reduce posibilităţile de dezvoltare a competenţelor sociale, condiţio-
nează apariţia carenţelor în identitatea de sine etc.
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Referindu-se la emoţiile ce le resimt personal în legătură cu faptul că pă-
rinţii sunt plecaţi peste hotare, unii copii motivează trăirea de către ei a bu-
curiei, condiţionată de posibilităţile financiare sporite şi libertatea obţinu-
tă: „Avem posibilitatea mai multor lucruri. Că-mi permit să-mi cumpăr ceea 
ce vreau de multe ori. Îmi permit lucrurile”; „Mai multă libertate” (FG_C_2_
rural). O asemenea opinie a copiilor denotă percepţia falsă a libertăţii. 

Unii copii s-au bucurat iniţial de reducerea controlului din partea părinţilor, 
dar au perceput ulterior situaţia dificilă de separare de părinţi ca rezultat al 
migraţiei acestora. Recunoaşterea de către copii a posibilităţii de a se simţi 
mai liberi relevă tendinţa acestora de a găsi o explicaţie compensatorie la frus-
trările şi conflictele interioare produse de separarea de părinţi. Privarea copi-
ilor de climatul din familie este esenţială în evoluţia psihică şi spirituală a co-
pilului. Aceste particularităţi sunt mai pronunţate la copiii instituţionalizaţi. 
Contactele defavorabile cu adulţii apropiaţi conduc la instituirea unei stări 
de disconfort, creează conştientizarea pericolului de instabilitate. Psihologia 
memoriei demonstrează că amintirile ce au o conotaţie pozitivă se păstrează 
în memorie mai bine decât cele cu un fond emoţional negativ. Amintirile 
emoţionale sunt supuse unei evoluţii în timp. Astfel, dacă la început reprodu-
cerea trăirilor emoţionale este intensă, mai apoi, odată cu trecerea timpului, 
ea devine mai pală, ştearsă. Aceste constatări pot servi drept cauze pentru 
a explica distanţarea afectivă dintre părinţii şi copiii supuşi separării. 

Concomitent, rezultatele cercetării ne-au permis să punem în evidenţă câ-
teva proprietăţi ale proceselor afective trăite de copiii rămaşi fără îngriji-
rea părinţilor în urma plecării acestora la munci peste hotare.

Polaritatea proceselor afective, manifestată în tendinţa acestora de a gra-
vita fie în  jurul polului pozitiv, fie în  jurul celui negativ, apărută ca ur-
mare a  satisfacerii sau insatisfacerii diferenţiate a  nevoilor şi aspiraţiilor 
copilului. Polaritatea s-a reliefat prin caracterul plăcut sau neplăcut, stenic 
sau astenic al stărilor afective ale copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor 
în urma migraţiei. Astfel, cu toate că majoritatea copiilor lăsaţi fără îngriji-
rea membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare au indicat bucuria, 
satisfacţia ca emoţii trăite de ei intens la întoarcerea acasă a mamei / tată-
lui / părinţilor, am constatat că aceeaşi situaţie provoacă altor copii emoţii 
contrare: „...Dacă părinţii i-au lăsat cu buneii sau chiar singuri acasă şi 
s-au dus peste hotare şi ei stau singuri, ei fac ce vreau... şi de aceea nu le 
place când vin părinţii acasă, că zic fă aceea, fă aceea” (FG_C_3_rural). 
Studiul constată slăbirea şi chiar dispariţia ataşamentului unor copii faţă 
de părinţi, obişnuinţa de a trăi într-un nou tip de familie (familie cu unul 
sau ambii părinţi lipsă), nedorinţa copilului de a primi indicaţii şi a-şi au-
toasuma responsabilităţi. 

În unele cazuri, părinţii sunt percepuţi de  către propriii copii ca o  sursă 
de disconfort, de direcţionare şi control, adică ca un factor stresogen pe care 
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copilul tinde să-l înlăture. Iată, spre exemplu, ce relatează o fetiţă despre acest 
fenomen: „Trebuie să recunoaştem că sunt copii care nu sunt bucuroşi când 
vin părinţii acasă. Am avut un caz săptămâna aceasta, când o fată mi-a spus 
că-i vine mama săptămâna viitoare şi iar o să o pună la lucru, iar o s-o bată 
la cap. Ei sunt bucuroşi. Desigur, vrei să-ţi vezi mama, să te cuprindă, să simţi 
căldură părintească, vorba cea dulce – „dragul mamei, te iubesc”, dar deseori 
sunt situaţii în care spun „de s-ar duce mai repede că m-am săturat de dân-
sa” (FG_C_3_rural). Păstrarea legăturilor adecvate dintre părinţii şi copiii 
cu experienţe de separare este un proces dificil. Sunt importante, în acest 
context, eforturile adultului. Copiii simt nevoia de a fi înţeleşi, aşteaptă de la 
mamă în special, manifestarea pronunţată a empatiei: „Când venea ea dăţile 
trecute, mă săturam de dânsa, îmi spunea ce să fac, un lucru sau altul, dar 
acum când a fost acasă, nu m-am săturat de ea. Acum când a venit, nu vroiam 
să plece. Cred că prima dată mama m-a înţeles de data asta, m-a ascultat, nu 
mi-a interzis lucrurile care mi le interzicea mai demult şi asta mi-a plăcut. Nu 
a stat mult, patru zile. De asta nu ai reuşit să te saturi de ea poate? Nu că nu 
m-am saturat, data trecuta tot stătea acasă două zile, trei zile, dar îmi spunea 
să fac multe lucruri pe care eu nu vroiam să le fac, dar de data asta m-a înţeles, 
mi-a plăcut cum am conversat” (IIA_C_4). Consecinţele „ruperii” voluntare 
a părinţilor de copiii lor pot fi dezastruoase şi pot conduce la distrugerea 
legăturii afective reciproce, ce se poate reflecta nu numai asupra copilului, 
dar şi asupra părinţilor. Deseori adultul plecat, treptat se acomodează la un 
alt mod de viaţă, se distanţează de propria familie.

Rezultatele studiului scot în evidenţă faptul că copiilor nu le plac schim-
bările subite, deoarece ele pot determina deteriorarea homeostazei / echi-
librului, iar schimbările lente nu sunt posibile din cauza plecării repetate 
a părinţilor. Această constatare a fost susţinută şi de către unul din experţii 
din mediul rural: „Eu ştiu un caz. Mama de foarte mult timp e plecată peste 
hotare şi când fata era mică, ea într-adevăr suferea foarte mult din cauza 
lipsei mamei şi când întrebai „Ţi-i dor de mama?”, spunea că da... Acum ea 
e domnişoară şi cu o lună de zile în urmă chiar am întrebat-o, dacă vrea să 
vină mama acasă, ea a spus că nu, că ar fi mai bine mama să stea acolo. 
Şi-a schimbat opinia, ea şi-a dat seama că mama poate s-o limiteze, dacă 
a crescut singură fără mamă” (FG_EC_rural).

Răspunsurile unor intervievaţi dovedesc că plecarea frecventă şi de durată 
a părinţilor condiţionează reducerea sensibilităţii afective a copilului faţă 
de lipsa lor. În rezultat, copiii lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie 
plecaţi la muncă peste hotare se adaptează la o nouă situaţie – cea cu „pă-
rinţi care fac naveta” şi copii care nu reacţionează emoţional la acest 
eveniment: „Părinţii pleacă şi deja pe parcursul anilor aceasta a  devenit 
o deprindere. Te împaci cu gândul că aşa trebuie să fie şi cel mai adesea te 
deprinzi cu aşa confruntări – nici nu simţi când vin şi când pleacă, deja 
este o deprindere” (IIA_C_10).
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În unele cazuri de ataşament precar, copiii manifestă mecanisme de auto-
apărare, raţionalizând răceala emoţională faţă de mamă: „Prima dată când 
s-a dus... eu spuneam că mama nu ştiu unde se duce şi am început a plânge, 
dar a doua oară… am plâns două zile şi gata, dar acum am uitat de ea, dar 
tot câteodată îmi aduc aminte şi mă uit la fotografiile mele. Fraţii mei nici 
nu îşi aduc aminte. Fratele meu spune prostii, sora mea câteodată îşi aduce 
aminte, dar tot ţine mai mult cu tata. Când prima dată a plecat mama, sora 
mea abia a început să vorbească şi să meargă, când vroia apă spunea îca îc...” 
(IIA_C_10).

În ceea ce priveşte dezvoltarea noilor relaţii de ataşament faţă de în-
grijitori în  perioada aflării părinţilor peste hotare, s-a constatat 
că  această etapă de  dezvoltare cuprinde tranziţia de  la concentrarea 
pe părinţi ca persoane de ataşament spre dezvoltarea ulterioară a altei 
game de relaţii de ataşament (alte persoane, obiecte, spaţii etc.). Astfel, 
unii copii explică şi chiar justifică comportamentele lor adaptative: „În 
general, mi s-a întâmplat un caz, data trecută când a venit mama... ve-
neam de la şcoală şi în loc să mă duc la mine, am intrat la vecini. Aşa 
s-a format un reflex. Mă duc şi deschid uşa, intru, îmi lepăd geanta, mă 
dezbrac şi-mi zice vecina: „Ce, iar te-ai mutat la mine?” Nu mi-am dat 
seama,  zic. Eram obişnuit la dânsa. Mă duc acasă şi-i spun mamei şi ea 
a început a râde” (IIA_C_13).

Experţii intervievaţi au atenţionat asupra corelaţiei dintre durata absenţei 
mamei şi gradul de  înstrăinare a copilului de ea: „O profesoară care e in-
spector la Judecătorie la Nisporeni... mi-a spus că o mamă l-a asigurat tot 
bine material... dar a lipsit mulţi ani de acasă. Când a venit, el de acum nu 
o recunoaşte ca mamă, el s-a deprins singur” (FG_EC_rural).

O altă caracteristică a  proceselor afective ale copiilor rămaşi fără îngri-
jirea părinţilor în  urma plecării acestora la munci peste hotare, sesizată 
în rezultatul studiului, a fost intensitatea. Forţa, tăria, profunzimea trăirii 
afective a despărţirii şi singurătăţii, manifestate printr-un dor continuu 
al copiilor, sunt percepute în  majoritatea absolută a  răspunsurilor copii-
lor. Studiul atestă menţionarea directă şi / sau indirectă a  dorului copii-
lor faţă de părinţi în marea majoritate a cazurilor. Răspunsurile ilustrează 
că intensitatea trăirilor emoţionale ale copiilor se manifestă în funcţie atât 
de valoarea afectivă a părintelui pentru copil, cât şi de capacitatea afectivă 
a copilului. 

Cercetarea a constatat ca la unii din copii se manifestă la fel de acut tră-
irea afectivă derivată din separare / despărţire şi modul de percepţie 
a propriei familii. Această constatare  este valabilă şi pentru copiii care 
după plecarea părinţilor rămân în familie, şi pentru copiii plasaţi în in-
stituţii rezidenţiale. Spre exemplu, eseurile despre familie reflectă palpi-
taţiile afective intense ale traumei separării, pe care o trăiesc copiii în re-
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zultatul migraţiei unuia sau ambilor părinţi: „O stâncă plină de întuneric 
şi o  lumânare ce acuş se va stinge – aceasta e familia mea acum. Chiar 
dacă sunt mătuşa şi moşul alături, acea sclipire blândă a ochilor căprui şi 
acel zâmbet frumos al buzelor moi de pe faţa mamei nu-mi ajunge. Trăiesc 
doar cu gândul că peste şase luni sau chiar şi un an, ei se vor întoarce, ru-
gându-mă la Dumnezeu să le dea putere, răbdare, sănătate pentru a putea 
să se întoarcă acasă. Familia în care acum trăiesc e un altar fără pristol 
(masă sfântă din altar) – deci, am  familie, dar nu-i nici cuvântul blând 
al mamei, nici acel glas puternic al tatălui. Cât de mult vreau să am şi eu 
familie în care să mă simt fericită, dar dacă nu am posibilitate, stau zile în-
tregi şi doar cu un vis trăiesc: să se întoarcă părinţii acasă. Cei ce aveţi fa-
milie, păstraţi-o, căci odată ce o veţi pierde, nu o s-o puteţi găsi!” (E_13_14 
ani_feminin_familie). 

Conţinutul relatărilor copiilor scoate în  relief frica de  singurătate, senti-
ment explicat în psihanaliză prin teama de a-şi pierde părinţii. Se remarcă 
intens lipsa dragostei, atenţiei şi aprecierii din partea părinţilor. Sfera emo-
ţională a  copilului este foarte importantă pentru personalitatea lui, însă 
este foarte fragilă. Afectivitatea copilului este privată, în rezultatul migraţi-
ei părinţilor, de grija familiei lipsă. Carenţa afectivă, după cum indică date-
le cercetării, se manifestă ca o condiţie perturbantă, conducând la frustrare 
şi rigiditate afectiv-comportamentală. Pentru a  se elibera de  încărcătura 
emoţională provocată de suferinţa separării, copiii recurg la versuri, exte-
riorizând emoţiile proprii:

 
Poezie dedicată părinţilor

Privesc la geam, aştept să vie 
Părinţii mei din nou acasă 
Şi-n casa părintească din nou să fie 
Bucurii, zâmbete şi pâine pe masă.

S-o văd pe mama mea cosând 
Pe patul de lângă sobă, 
Să-l văd pe tata la nunţi alergând 
Cântând duios la dobă.

Vreau să văd zâmbete pe feţele lor 
Să se bucure de toate, 
Să vadă ei zâmbetele copiilor 
Numai fiind, nu departe, ci aproape.

Aştept să vină părinţii acasă 
Să-şi vadă ai lor copii,  
Să le zic: - Mamă, pune bocăneţile pe masă! 
- Tată, de la nuntă repede să vii!
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Aştept să calce cu piciorul 
Pe pământul lor cel drag, 
Să nu treacă ei hotarul, 
Dar pe noi să ne – aştepte-n prag  
                        (E_13_14 ani_feminin_familie).

 
Separarea pe termen lung constituie un traumatism sever cu implicaţii 
imediate sau tardive asupra dezvoltării intrapsihice a copilului şi asupra 
procesului de integrare socială a acestuia. Pentru copiii rămaşi singuri aca-
să, părinţii reprezintă o preocupare predominantă. Ei îşi amintesc despre 
viaţa lor în cadrul familiei „unite”, se gândesc foarte des la părinţi, vor să-i 
revadă, să comunice cu ei, îşi doresc să fie împreună. 

Creşterea şi scăderea intensităţii afective se obţine prin schimbarea 
sentimentelor afectogene ale părinţilor sau persoanei cu care copilul este 
în relaţie. Astfel, experţii intervievaţi au menţionat că este evidentă ruptura 
dintre părinţi şi copii. Manifestările scăderii intensităţii afective a relaţii-
lor dintre copiii rămaşi acasă şi părinţii plecaţi la muncă peste hotare îşi 
găseşte expresie în comportamentul copiilor: „Copiii devin mai irascibili, 
mai stresaţi, nu-i mama ca să le pregătească aceeaşi mâncare, chiar dacă 
cumpără ceva pregătit gata, nu simt ei căldura mamei cum au simţit-o până 
acum... De departe mama poate să spună, dar nu poate să facă, să strângă 
copilul lângă dânsa, să-i spună o poveste noaptea. Prin internet se văd, dar 
se simte distanţa asta între ei” (FG_EC_rural). În urma separării, se modi-
fică atât volumul, cât şi calitatea relaţiilor cu părinţii. Psihologia demon-
strează că suferinţele traumatice în familie stau la baza formării unui ca-
racter deosibit al copilului, numit „fundamentul îngrijorării”. În cazul dat, 
copilul dezvoltă sentimentul propriei inconsistenţe, neajutorări, senzaţiei 
de abandon, fiind predispus la frica faţă de pericolul de aflare în lume, des-
chis către ofensă, decepţie, atac, supărare, trădare, invidie. Cu cât mai mult 
copilul ascunde nemulţumirea faţă de familia sa, cu atât mai mult îşi pro-
iectează alarma în lumea exterioară. Copilul pierde încrederea în puterile 
sale, devine agresiv, inapt de a se apăra. 

O altă particularitate sesizată în cadrul studiului vizează durata proceselor 
afective trăite de copiii cu părinţi aflaţi la muncă peste hotare. Mulţi copii 
intervievaţi manifestă pronunţat un dor de mamă, tată, părinţi, bucuria 
revederii / reîntâlnirii şi tristeţea, durerea despărţirii repetate. Aceste 
emoţii persistă în timp, indiferent dacă persoanele care le-au provocat sunt 
sau nu prezente. Această proprietate este foarte importantă, deoarece, ali-
mentând permanent semnificaţia afectogenă a unui stimulent (persoană 
concretă pentru copil), putem ţine mereu trează starea afectivă faţă de el. 

Eseul unui copil, intitulat „Familia mea” (o perspectivă îndepărtată) pro-
iectează emoţiile, atitudinile şi aspiraţiile copiilor transpuse într-o viziu-
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ne pe termen lung, alimentată însă de stările afective de moment. Copilul 
compensează prin reveriile imaginare nu doar familia ce-i lipseşte acum, 
dar şi relaţiile afective intrafamiliale de care este privat: „Îi văd cum stau la 
poartă şi mă aşteaptă la poartă cu ochii curgând ca din izvoare şi întinzând 
braţul spre noi pentru a ne strânge la piept şi a ne săruta cu sărutări de dor 
şi de iubire şi când vor fi mândri că ne au şi se vor ruga la iconiţa din ungher 
seară după seară, şi ne vor hrăni cu turta rumenită de pe plită. Familia – 
ce frumos sună acest cuvânt” (E_36_14 ani_feminin_Şcoala internat).

Această particularitate este validă şi în relaţia cu îngrijitorul, nu doar cu 
părinţii: „Când aveam şapte luni, tatăl m-a părăsit. Am crescut cu bunica, 
până în ziua de azi eu trăiesc cu ea şi îi sfătuiesc pe toţi, iubiţi-vă buneii 
cât de tare v-au iubit ei pe voi şi nu-i lăsaţi orice ar fi – la bine şi la greu” 
(E_63_16 ani_masculin_Şcoala internat). Maturitatea sau imaturitatea 
afectivă este determinată de relaţiile copilului cu părinţii şi / sau îngrijitorii. 
Posibilitatea comunicării cu părinţii, satisfacerea nevoii de securitate prin 
intermediul relaţiilor favorabile din cadrul familiei se prezintă ca o  pre-
misă a  formării unei persoane sănătoase psihologic, armonioase în plan 
psihic şi social, apte de a păstra în timp emoţii pozitive faţă de părinţi şi / 
sau îngrijitori. Persoana caracterizată de imaturitate afectivă este impresi-
onabilă, vulnerabilă şi inadaptată social. 

Rezultatele studiului pun în  evidenţă faptul că  unii copii se simt fericiţi 
cu buneii-îngrijitori, dar continuă să sufere profund separarea de părinţi. 
Spre exemplu, o fetiţă de 13 ani mărturiseşte: „În prezent, eu trăiesc cu bu-
nicii mei. Mama cu tata sunt după hotare. Eu tare le duc dorul. Cu bunicii 
mei eu trăiesc deja 12 ani şi sunt foarte fericită. Dar fiecare zi aştept cu 
nerăbdare ca să vină mama. Eu sunt fericită că am aşa bunei buni care mă 
cresc de la un anişor, când eram foarte mică”.

 

Departe eşti, mamă
Chiar dacă ai plecat, 
Nespus eu te iubesc,  
Cu poza ta în faţă 
Adorm şi mă trezesc.

Cu lacrimi eu ţi-am scris 
Că n-am putere să rezist,  
Că zac de dorul tău plângând 
Şi mă trezesc în noapte suspinând.

Măicuţa mea, măicuţa mea, 
Eu te aştept, iubito, 
Şi dorul n-o să mă lase 
Pân-n-o să te întorci acasă.  
                  (E_22_13 ani_feminin_familie).
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O altă problemă resimţită emoţional de  către copii vizează lipsa 
implicării emoţionale a  părinţilor în  valorificarea eforturilor depuse 
de  copii, alienării în  caz de  insucces, imposibilitatea co-participării 
emoţionale a părinţilor în trăirea evenimentelor importante pentru co-
pii. Copiii doresc să se bucure împreună cu părinţii, să simtă atitudine 
empatică, suportivă, afectivă din partea acestora la trăirea unui succes: 
„Când la şcoală te premiază sau îţi face cadou ori îţi oferă o  diplomă, 
simţi că nimeni nu se bucură de tine” (FG_C_2_rural). Cazuri similare 
au fost sesizate şi de către experţi. Iată relatarea unei educatoare dintr-
o grădiniţă de copii din mediul rural: „Chiar şi eu am avut la grădiniţă 
un caz real. Mama fetiţei era peste hotare. Ştiţi, la un bal, la un matineu, 
acolo vin mame, ea văzând că nu este mama ei, a început a plânge… pe 
urmă educatoarea a luat-o, a liniştit-o… Cu dânsa nu-i nimeni, ea e una 
singură, n-are cine o  îmbrăca, n-are cine s-o pregătească, s-o îngrijeas-
că…” (FG_EC_rural). La fel reacţionează şi copiii din mediul urban. 
Astfel, o învăţătoare de clasele primare a remarcat că o consecinţă a mi-
graţiei o  constituie „stresul psihologic… Copiii care sunt fără părinţi 
sunt lăsaţi fie în  grija buneilor sau rudelor, surorilor sau fraţilor mai 
mari. În perioada de adaptare ei îi aduc şi îi iau de la şcoală. Majoritatea 
copiilor care nu au părinţi simt durerea asta că nu vine mama să îl  ia 
sau tata. Acest stres se manifestă şi la măsurile extraşcolare, când vii la 
sărbătorile de iarnă şi alţi părinţi sunt prezenţi în sală, dar la copiii cu 
părinţi plecaţi nu sunt” (FG_EC_urban).

Copiii sunt frustraţi nu doar pentru că nu pot avea afecţiune, ci şi din 
cauză că nu o pot oferi ei singuri. „Sunt copii mici care, de obicei, la grădi-
niţă sărbătoresc 8 martie. Atunci toţi copiii îşi felicită mamele, iar copiii cei 
mici la care mamele nu sunt acasă oarecum suferă, pentru că ei cadourile le 
fac bunicilor sau surorilor mai mari” (FG_C_2_rural).

Studiul arată că părinţii reprezintă o sursă de anxietate şi frică pentru co-
pii: „Cel mai tare mă îngrijorează sănătatea mamei”, „Auzind despre multe 
accidente în care decedează… când părinţii s-au întors bolnavi foarte grav, 
aceasta mă sperie mai mult”, „Eram la şcoală la lecţii şi Adrian s-a luat la 
bătaie şi am început să ne batem şi a venit poliţia… eu mai tare m-am spe-
riat să nu o aducă pe mama în ţară înapoi” (IIA_C_5).

Tristeţea, revolta şi nedumerirea copiilor sunt provocate şi de  im-
posibilitatea comunicării şi relaţionării nemijlocite, directe cu pă-
rinţii. Comunicarea de la distanţă are pentru copil alt conţinut, altă 
conotaţie afectivă. Studiul demonstrează că, de fapt, copiii manifestă 
atitudine de protest în raport cu lipsa unuia sau ambilor adulţi şi im-
posibilitatea comunicării directe. Ei protestează prin evitare, prin 
refuzul de a comunica: „Cunosc un caz, mama a plecat peste hotare, 
copilul a rămas cu tatăl, îl întreabă ce să-ţi trimită mămică, ce jucării? 
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El spune că nu vreau nimic, vreau să vii acasă şi se duc să vorbească 
pe internet şi el fuge, nu vrea să vorbească pe Skype, el vrea acasă s-o 
vadă”; „Câteodată nu vor să răspundă la telefon. Copiii mai mici, când 
îl întrebi de ce nu răspunzi, el spune da de ce nu vine acasă mama sau 
tata?” (FG_EC_rural). Comportamentul copiilor exprimă emoţiile 
lor, atitudinile lor în  raport cu plecarea părinţilor. Modul de  expri-
mare a protestului de către copii este diferit: „Nepoţelul meu la vârsta 
de doi ani de zile… mama-sa s-a dus în Italia, el încă nu putea vorbi, 
dar tot timpul ofta” (FG_EC_rural).

Manifestările emoţionale ale copiilor, observate şi înregistrate în  com-
portamentul lor în timpul desfăşurării studiului, confirmă trăirea afectivă 
intensă a plecării părinţilor: copiii erau închişi în sine, nostalgici, plângeau 
sau aveau ochii umezi, îşi ascundeau privirea etc. Aceste constatări sunt 
sesizate şi în activităţile cotidiene ale experţilor intervievaţi: „Dacă ambii 
părinţi erau acasă, copiii nu erau aşa timizi, nu erau aşa retraşi. Dar acuma 
ultimii 4-5 ani, când părinţii sunt plecaţi, am observat că nu-s comunicabili, 
sunt retraşi toată vremea… Dacă ceva vreau să-i întreb, ei încep a  lăcri-
ma” (FG_EC_rural). Reîntâlnirile cu părinţii sunt la fel de intense în plan 
afectiv: „Şi au trecut două zile şi mai pe urmă m-am dus la mama şi când 
m-am uitat, toată faţa m-am albit. Şi n-am crezut că e mama mea, avea 
părul negru. Am crezut că mama e afară. Eu numai am văzut-o şi am în-
ceput să plâng” (IIA_C_12). Uneori manifestările emoţionale se regăsesc 
în comportamentele de aşteptare ale copiilor: „Nu ştiu de ce nu a venit. 
Ea a sunat acasă şi a spus că vine şi eu am aşteptat-o la şosea şi nu a venit” 
(IIA_C_10).

Situaţia părinţilor în afara ţării influenţează, de asemenea, viaţa emo-
ţională a  copiilor. Mulţi copii au asociat starea părinţilor cu senti-
mentul de  singurătate, izolare, nesiguranţă, neajutorare, neprotejare, 
tristeţe, neputinţă, fără ajutor, fără apărare, fără familie, lăsaţi în voia 
sorţii: „Eu cred că şi mamei nu îi este uşor fără noi, am compus o poezie 
despre aceasta:

Of, ce soartă Dumnezeu mi-a dat,
Prin străini să fiu plecat,
Să nu stau la casa mea,
Of, ce viaţă grea!
Aseară când m-am culcat,
La icoane m-am rugat,
Să aibă grijă Domnul de mine,
Să plec în ţară la mine.
Mi-i dor de casa mea,
Mi-i dor de fata mea,
Mi-i dor de copilaşul meu,
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Cât îmi este de greu,
Ştie doar Dumnezeu.
Plâng şi mă rog mereu
Numai la Dumnezeu,
Să aibă grijă el de voi,
Ştiu că vă este greu,
Că vă rugaţi mereu,
Pentru mine, copilul meu.
Când sun să vă vorbesc,
Vă spun că vă iubesc,
Şi că totul este bine,
Şi că-mi doresc să fii cu mine...
Vă spun, mult nu mai stau,
Un ban lucrez să iau,
Aş vrea să vin acasă,
Dar banul nu mă lasă...
Ce te faci azi fără bani,
Lumea-i plină de duşmani,
Cât de mult ai lucra, 
Oriunde ai pleca,
Peste duşmani mereu vei da...
Dar eu când sunt cu voi,
Duşmanii fug de la noi,
Că dragostea-i prea mare 
Şi duşmanii nu au valoare” (IIA_C_19).

În cadrul studiului au fost constatate şi problemele emoţionale cu care 
se confruntă părinţii plecaţi la muncă peste hotare, exprimate de  co-
pii. Intervievaţii au afirmat că şi părinţii lor le duc dorul, suferă, sunt 
anxioşi, stresaţi. Copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor menţionează 
următoarele argumente: părinţii îşi fac griji pentru cei de acasă, sunt 
printre străini, se simt singuri, trăiesc stări de afect şi stres provocate 
de depărtarea de casă: „Acolo sunt singuri… printre străini, toţi întorc 
spatele, dar acasă dacă am rămas trei membri ai familiei, noi ne susţi-
nem unul pe altul, pe când cel care a plecat e singur, e stresat…”; „Suferă 
pentru că îşi fac griji faţă de copii că sunt singuri”; „Sunt mereu stresaţi 
că în orice timp poate cineva să-i telefoneze şi să-i spună că copilul lui 
a aprins casa” (FG_C_2_rural).

În cazul mamelor care educă singure copiii în urma migraţiei soţilor, 
apar schimbări comportamentale. În multe privinţe, mama tinde să se 
sprijine pe copil, considerându-l un suport emoţional, în felul acesta 
implicându-l în structuri interacţionale mature pentru care acesta nu 
este suficient pregătit: „Eu nu vreau să am tată, eu m-am deprins cu 
mama. Eu ştiu că  noi două ne înţelegem, trebuie să facem împreună, 
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dar nu să fie cineva mai presus, cum să vie la noi în casă şi să spună 
ce să facem noi? Noi nu suntem deprinşi cu aşa ceva, noi ştim ce trebuie 
să facem fără ca cineva să ne mai spună ceva” (FG_C_2_rural). Fiind 
implicaţi în asemenea situaţii, copiii nu pot să-şi exprime sentimen-
tele şi trăirile tensional-conflictuale, însă pot demonstra în  timp di-
ferite forme „mascate” de reacţie, cum ar fi cazul unor somatizări sau 
conduite nevrotice. 

Relatările persoanelor intervievate dovedesc că  aceşti copii au trăiri 
afective negative şi din cauză că plecarea părinţilor la muncă peste ho-
tare i-a lipsit şi de unele tradiţii, valori, obişnuinţe familiale semnifica-
tive pentru ei: „Ţin minte, eu, de obicei, când eram mică şi îmi era rău, 
mama făcea mâncare sau ce făcea, iar tata mă alina, ţin minte că după 
ce  a  plecat, după vreo lună am  făcut gripă „Unde e tata? Eu vreau să 
vină tata”. Apoi l-am sunat şi am  vorbit cu el şi m-am mai liniştit şi 
mi-a trecut şi boala” (IIA_C_ 2); „El nu ne sună, nici nu ne trimite ni-
mic, nici nu spune unde-i… Am vorbit cu el la telefon mai demult tare, 
tare, tare... Acum nu mai sună. Nici de ziua de mea de naştere n-a sunat, 
nici La mulţi ani! nu mi-a spus. Nana mă felicită şi tanti Lenuţa mi-a 
făcut un tort (altă mătuşă). Nu am putut să suflu toate lumânările, două 
au rămas” (IIA_C_12). Aceste exemple ilustrează că comportamentul 
părinţilor are un caracter inconsecvent şi imprevizibil, iar ataşamen-
tul capătă un caracter alarmant. Suplimentar, copiii preiau modele in-
adecvate de relaţii intrafamiliale care au probabilitatea de a fi replicate 
în viitoarele lor familii.

Stările afective ale copiilor rămaşi fără îngrijirea părintească în urma mi-
graţiei părinţilor depăşesc, în unele situaţii, limita echilibrului emoţio-
nal. Astfel, unii experţi au relatat: „Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi peste 
hotare… sunt foarte violenţi, agresivi, au un comportament indezirabil” 
(FG_EC_urban). 

Nu toţi copiii rămaşi fără îngrijire părintească fac faţă situaţiei. O fetiţă 
a recunoscut: „Sufăr mult, eu iau decizii singură, mie îmi este frică. Eu 
nu am cu cine vorbi, eu nu ştiu când este bine ce fac şi când este rău. Dar 
totul o să se clarifice, fiindcă în curând la sărbători vine prietenul meu. 
Eu cu el vorbesc mai multe” (IIA_C_17). Fata i-a destăinuit intervie-
vatorului că recent a avortat şi că nu se simte deloc bine. Ea a rămas 
însărcinată de la prietenul ei cu care se întâlneşte de câţiva ani, acesta 
fiind, după spusele ei, al doilea avort. Este pronunţată starea de  in-
certitudine, frică, anxietate a  fetei, dar şi conştientizarea de  către ea 
a propriei maturităţi în  luarea deciziilor. Nevoia de suport emoţional 
şi susţinere maternă este evidentă. Fata a rămas singură faţă în faţă cu 
o  problemă care-şi va lăsa amprenta pe termen lung asupra sănătăţii 
psihice şi fizice. 
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CASETA 5
Studiu de  caz privind avortul în  rândul copiilor ră-
maşi fără îngrijirea părinţilor plecaţi la muncă peste 
hotare (IIA_C_17)

Daniela, o  fată de 17 ani din mediul rural, locuieşte în prezent cu mătuşa, 
având ambii părinţi plecaţi peste hotare. La plecarea părinţilor, părerea ei nu 
a fost solicitată. Astăzi situaţia este şi mai gravă. Tânăra recunoaşte că s-au 
produs multe schimbări în viaţa ei: „Eu m-am închis foarte mult în mine. Eu 
simt că puţin vorbesc, dar eu am nevoie de acest lucru”. La doar 17 ani a rămas 
însărcinată de la prietenul ei cu care se întâlneşte de câţiva ani. După spu-
sele ei, părinţii nici nu ştiu. „Eu sufăr mult, eu iau decizii singură, mie îmi este 
frică. Eu nu am cu cine vorbi, eu nu ştiu când este bine ce fac şi când este rău. Dar 
totul o să se clarifice fiindcă în curând la sărbători vine prietenul meu. Eu cu el 
de acum vorbesc mai multe”.

Discuţiile unei fetiţe cu o profesoară în care are încredere au scos în evi-
denţă faptul că „atunci când părinţii nu sunt acasă, ea stă singură şi 
îngrijeşte de gospodărie, iar bunica se implică foarte puţin, deoarece lo-
cuieşte în altă parte de sat. Uneori noaptea, Natalia aude diferite sunete, 
vede umbre şi când se întâmplă aceasta, ea se acoperă cu plapuma peste 
cap şi încearcă din nou să adoarmă”. Efectele apărute în urma separării 
de părinţi sunt alarmante şi demonstrează că trăirea intensă a emoţii-
lor negative de către copiii cu părinţi migranţi influenţează substanţial 
sănătatea psihică a copiilor. Se poate afirma că lipsa mamei din familie 
este suportată mai dificil de copilul aflat în  formare şi are consecinţe 
de lungă durată. 

Rezultatele studiului realizat scot în evidenţă cazuri frecvente de abuz 
al copilului. Cu toate că  neglijarea şi abuzul emoţional aduc prejudi-
cii serioase dezvoltării psihice şi evoluţiei personalităţii copilului, aceste 
forme de abuz sunt tolerate sau justificate prin absenţa părinţilor, situaţia 
precară, reacţii comportamentale situaţionale etc. Dar, conform studiu-
lui, unii copii rămaşi fără îngrijire părintească trăiesc coşmarul abuzului 
fizic, abuzului sexual şi chiar experienţa auto-victimizării prin tentative 
de suicid. De exemplu, una din respondente a ascuns această experienţă, 
dar a  remarcat, într-o discuţie cu prietena ei, că visul ei este „să scape 
de Moldova”, fapt ce se explică prin transferul emoţiilor negative faţă 
de agresor asupra localităţii / socialului şi a tendinţei de a se îndepărta 
cât mai mult de agresor.

Relatările altei tinere au permis autorilor studiului să constate traumele 
psihice cauzate de abuzul sexual. Acest caz de incest a evidenţiat şi pro-
blema indiferenţei mamei faţă de  copilul care a  trecut anterior printr-o 
experienţă de abuz, mai mult chiar – a lăsat-o în grija abuzatorului, tatăl-
vitreg. Fetiţa victimă a abuzului sexual simte acut lipsa mamei (a se vedea 
Caseta 7). 
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CASETA 6 Studiu de caz. Tentative de suicid în rândul copiilor 
cu părinţi plecaţi la muncă peste hotare (IIA_C_22)

Prietena ei a relatat: „Maria a încercat de două ori să se sinucidă, însă nu a re-
uşit pentru că o dată aţa s-o rupt, iar altădată tot nu ştiu ce a intervenit. Din 
ce cauză? Pentru că tatăl ei foarte mult o exploatează prin muncă, o bate 
foarte des. Ea nu are timp să se odihnească, din cauză că tatăl uneori vine pe 
la ora 2-3 noaptea, o scoală, strigă la ea din senin şi în fiecare dimineaţă vine 
şi o scoală să se ducă să dea mâncare la animale şi păsări. Ea când doarme, 
foarte des tresare prin somn, e foarte speriată”. 

În continuare este prezentat unul din mesajele pe care fetiţa le scrie priete-
nei sale, ea foarte des îi transmite aşa gen de mesaje:

„Aşa viaţă ca a mea nu doresc la nimeni. Nu mai suport să sufăr şi să-mi ies din 
minţi, nu mai suport să trăiesc cu aşa nebun în casă. Nu mai vreau să trăiesc, la 
nimeni nu-i pasă de nimeni, sunt singură”.

CASETA 7 Studiu de caz. Copil cu părinte aflat la muncă peste 
hotare care a fost abuzat sexual (IIA_C_24)

Elena, o  fetiţă de  12 ani, a  relatat intervievatorului: „Este greu fără mamă, 
când mama este alături este altceva. Mai bine este că am aflat că sunt persoa-
ne care pot avea grijă de noi. Că sunt oameni mai buni sau mai răi… Viața mea 
comparativ cu cea a altor copii este determinată de prezenţa mamei. Prezenţa 
părinţilor alături de copii depinde şi de atitudinea copiilor. Când mama se află 
lângă copii, ea le oferă căldură (vorbind despre mama, plânge în permanenţă)”. 

Când a avut loc abuzul? 

„La câteva zile după ce a plecat mama, la 12-17 zile a avut loc abuzul sexual. 
După ziua mea era. Prima dată i-am spus mătuşii Ana, fratelui mamei, mamei 
la telefon, mătuşii Maria, lui nanu”.

Crezi că era planificat?

„Nu ştiu. Dar, a mai fost o situaţie de abuz în 2008. Fratele era acasă, a văzut 
şi a povestit mamei totul. A sărit înainte şi i-a spus mamei. Mama era pornită 
să plece, a strâns toate lucrurile, dar el a convins-o să rămână, că nu se va mai 
repeta. Ne-a spus să ieşim că mama acuş vine... Tatăl vitreg m-a ameninţat să 
nu spun nimic, că va face închisoare”. 

Ce te nelinişteşte, ce te nemulţumeşte?

„Lucrurile neplăcute în viaţa mea sunt prezenţa tatălui de-al doilea. El ne caută 
şi acum. Într-o zi când mergeam la şcoală, un bărbat m-a oprit să vorbesc cu el. 
Îmi spunea că are o fiică peste hotare în Italia şi ea îi trimite haine foarte bune şi 
că îmi dă şi mie. Am înţeles că era trimis de tata vitreg. Zicea să merg la izvor să-
mi arate ceva. M-am urcat repede în troleu şi am fugit. Am povestit profesoarei 
de la şcoală şi ea spune că dacă se mai întâmplă asta, va trebui să vin la şcoală 
însoţită de cineva din Centru…”.
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Experţii afirmă că în rezultatul plecării părinţilor, copiii „îşi schimbă psiho-
logia, se simte foarte mult la copiii de vârstă mică, la preşcolari, la elevi, la 
adolescenţi e în alt mod… În plan psihologic suferă foarte mult copiii destră-
marea asta a familiei, lipsa unui părinte, lipsa ambilor părinţi… Destrăma-
rea cuplului se reflectă foarte mult asupra copiilor, în special a copiilor mici” 
(FG_EC_rural).

Concluzionăm că impactul migraţiei asupra afectivităţii copiilor se ma-
nifestă prin:

•	 Privarea de îngrijirea şi afecţiunea părinţilor care îşi lasă amprenta asu-
pra dezvoltării personalităţii copilului.

•	 Copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor plecaţi la muncă peste hotare au 
o permanentă necesitate de saturare emoţională. Această nevoie rămâne 
nerealizată, iar insuficienţa de saturaţie emoţională se profilează în com-
portamentul copilului.

•	 Conţinutul emoţiilor copiilor rămaşi fără îngrijire părintească, specificul 
trăirilor afective ale acestora denotă că sunt grav afectate cele mai impor-
tante funcţii ale familiei nucleare, esenţiale pentru evoluţia personalităţii 
copilului:

 - funcţia psihologică: de asigurare a suportului emoţional, a unui cli-
mat favorabil cu efect terapeutic, a  nevoilor de  securitate, protecţie, 
incluzând ajutorul reciproc bazat pe sentimentul de egalitate, respect 
şi dragoste între parteneri, între părinţi şi copii, între fraţi şi surori;

 - funcţia identitară, implicând asigurarea sentimentului apartenenţei 
şi coeziunii, construcţia identităţilor personale, statutare şi intime ale 
soţilor şi copiilor, prin transmiterea capitalurilor moştenite: a nume-
lui, resurselor, istoriilor de familie, tradiţiilor, potrivit principiului ge-
nealogic;

 - funcţia de socializare a copiilor, menită să asigure îngrijirea şi creş-
terea lor, procesul instructiv-educativ familial şi condiţiile adecvate 
educaţiei şi pregătirii şcolare şi profesionale a copiilor. 

•	 Defavorizare emoţională. Pe parcursul influenţelor îndelungate cu ca-
racter traumatizant sau stresogen apar emoţii şi trăiri negative stabile 
(numite tradiţional defavorizare emoţională). Defavorizarea emoţională 
îngreunează procesul dezvoltării psihice a copilului, împiedică stabilirea 
relaţiilor pozitive, bazate pe încredere reciprocă, cu cei din jur, asimila-
rea rolurilor sociale noi, dezvoltarea comunicării afective.

•	 Copiii crescuţi fără dragoste şi fără apropiere sufletească din partea fa-
miliei (lipsiţi de  ataşament afectiv normal) sunt, de  regulă, pasivi, in-
diferenţi, incapabili să cunoască sau să exploreze lumea, îşi vor cheltui 
energia emoţională în căutarea siguranţei afective.
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•	Versurile scrise de către copiii rămaşi fără îngrijire părintească, desenele, 
eseurile, mesajele, jurnalele personale ale acestora reprezintă unele mo-
dalităţi utilizate de ei pentru exteriorizarea emoţiilor.

•	 Imaginea de sine şi auto-percepţia

Imaginea de sine a copiilor rămaşi fără îngrijirea părintească în urma mi-
graţiei părinţilor şi percepţia lor socială de către alţii sunt interdependen-
te. Cercetarea realizată ne-a permis să profilăm imaginea de sine a copii-
lor rămaşi fără îngrijire părintească. Am analizat rezultatele cu privire la 
reprezentarea şi aprecierea de către copii a situaţiei lor. Deşi, înţeleg că au 
fost părăsiţi, copiii găsesc aspecte pozitive care să le menţină autoaprecie-
rea pozitivă.

CASETA 8 Familia mea (prezent) (E_37_14 ani_masculin_Şcoa-
la internat)

„Familia mea este mică şi porosită. Toţi umblă pe unde vreau – mama a părăsit 
Moldova şi am rămas cu tata şi el nu era cu şapte ani de acasă şi bea şi el este 
rău cu noi şi de aceea am ajuns sub pereţii şcolii. Şi noi amândoi suntem bucu-
roşi pentru că este bine la şcoala asta şi cu toate acestea noi am ajuns la şcoală 
la Drochia. Şi noi mai avem nişte fraţi peste hotare şi ei sunt prea departe de noi, 
ca şi mama noastră – este departe de noi”.

Autoaprecierea copiilor rămaşi fără îngrijire părintească se realizează 
prin comparaţie cu celelalte persoane şi prevede stabilirea valorii produ-
selor muncii proprii, a  sensului comportamentelor sociale şi particulari-
tăţilor individuale. În general, copiii intervievaţi au o părere bună despre 
sine, văzându-se siguri de sine, răbdători, sinceri, harnici, frumoşi, deştepţi, 
inteligenţi, puternici, buni, cuminţi, curaţi, talentaţi etc.

Unii copii se auto-percep ca avantajaţi în raport cu copiii ai căror pă-
rinţi nu sunt plecaţi peste hotare. Participanţii la focus-grup au afirmat 
că  plecarea părinţilor i-a făcut mai independenţi, să poată lua decizii 
singuri, le-a modificat statutul financiar, au experienţă mai vastă. În-
crederea şi imaginea de sine pozitivă a copiilor derivă din aprecierea 
de către ei a beneficiilor materiale: „Sunt împlinit, am de toate, nu duc 
lipsă de  nimic” (IIA_C_13); „Pentru că  ei pentru noi se duc acolo şi 
muncesc, cred că nu din plăcere, dar ca să avem un viitor mai bun, ca să 
avem studii mai bune”; (FG_C_1_urban); „Ducem un trai mai decent, 
poate ceva practică în viaţă, cunoşti mai mult decât colegii care au pă-
rinţi acasă” (FG_C_1_urban).

Există mai mulţi copii care apreciază plecarea părinţilor drept deza-
vantaj. Evident că această percepţie a propriei realităţi lasă ampren-
tă asupra aprecierii propriei situaţii de dezvoltare şi asupra imaginii 



62 63

Efectele psiho-sociale ale migraţieiCAPITOLUL I

de  sine. „Nu am  nici un beneficiu din faptul că  părinţii sunt plecaţi 
la muncă peste hotare. Din contra, numai greutăţi mari am, deoarece 
când am  vreo problemă aşa mai… nu am  cu cine discuta. Mi-i greu 
că eu locuiesc de foarte multă vreme în casă străină şi nu-mi este comod 
deloc. Nu-i casa mea, nu am ungheraşul meu. Când vreau să mă retrag 
undeva să mă relaxez sau să mă odihnesc, nu pot fiindcă peste tot sunt 
copiii ei, soţul şi tot aşa…” (IIA_C_17); „A venit vârsta maturizării 
mai înainte, mi s-a furat copilăria... Dar nu zic că nu am avut copilărie, 
am avut, am plecat şi eu împreună cu dânşii la Moscova, în clasa întâia 
când eram, pe vară, am văzut lumea... şi pe urmă a apărut surioara” 
(IIA_C_21); „De când este plecată, parcă ceva nu ajunge în  casă. De 
exemplu, când ne aşezăm la masă, locul mamei totdeauna este liber şi... 
(copilul a început a plânge)” (IIA_C_16); „De fapt, eu consider că nu 
am familie” (IIA_C_17).

Copiii au evidenţiat următoarele pierderi suportate de ei ca rezultat al mi-
graţiei părinţilor: copilăria, educaţia, cei şapte ani de-acasă. 

Unii copii consideră că migraţia a provocat mai multe pierderi părinţi-
lor decât copiilor. Astfel, unii copii afirmă că „ mai mult părinţii pierd, dar 
nu noi. Ei pierd copilăria noastră, ei nu văd cum noi creştem şi ne maturi-
zăm, adică ei când se duc, ne lasă mici şi când vin ne văd mari şi multe pierd 
din viaţa noastră. Noi nu tot timpul spunem tot ce este aici şi ei ştiu aşa, nu 
esenţialul care este” (FG_C_1_urban).

Rezultatele studiului demonstrează că  copiii ai căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă peste hotare îşi apreciază viaţa proprie cu un şir 
de cuvinte cu conotaţie afectivă: dor, durere, mângâiere, sfaturi, griji, 
tristeţe, speranţă, aşteptare, luptă, indispunere, singurătate, ură, nea-
jutorare, singurătate, dezechilibru, orfan. Aceste aprecieri influenţează 
puternic asupra imaginii de sine. Copiii resimt lipsa părinţilor destul 
de dureros şi-şi manifestă emoţiile mai mult sau mai puţin evident. O 
parte din ei manifestă stări de apatie pe care nu le pot controla, iar al-
ţii devin închistaţi, retraşi, rezervaţi. Aceasta explică faptul de ce pen-
tru unii copii intensitatea trăirilor nu suferă schimbări semnificative, 
iar adaptarea lor la condiţiile de viaţă, în lipsa părinţilor, se produce 
destul de greu. Doar o parte mică din copii se maturizează şi reuşesc 
să se adapteze constructiv la noile condiţii de  viaţă, în  timp ce  ma-
joritatea copiilor nu găsesc strategii suficiente de a se descurca, fapt 
confirmat de emoţiile care îi copleşesc. Există diferenţe individuale, 
marcate de modul în care copilul reacţionează la separare, frecvenţa 
şi conţinutul comunicării părinţilor plecaţi cu copiii, vârsta la care 
copiii s-au despărţit de părinţi.
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CASETA 9
Cuvintele care caracterizează viaţa copiilor cu pă-
rinţi plecaţi la muncă peste hotare (opiniile copiilor 
cu părinţi plecaţi şi ale copiilor cu părinţi acasă)

Dor: „Eu, de exemplu, sunt o fată care simt lipsa părinţilor, de foarte multe ori 
mă cuprinde dorul şi nu mă pot abţine de lacrimi. Dacă îmi este dor, le sun…”.

Durere: „Eu simt în suflet o durere, deoarece sunt foarte mulţi părinţi care stau 
acasă împreună cu copiii şi au posibilitatea să stea acasă şi poate să-i întreţină 
în condiţiile pe care le au. Dar eu sunt conştientă că părinţii mei îmi vreau doar 
binele şi mă străduiesc şi eu din toate puterile să nu-i dezamăgesc”.

Mângâierea: „Nu simt mângâierea ceea… nu se transmite… nu este alături de tine”.

Sfaturile: „De foarte multe ori, sfaturile lor sunt foarte utile pentru mine. Eu în-
totdeauna ţin cont de ele şi nu pot fără ele”.

„Tristeţea este cuvântul care îmi vine în  minte, deoarece umbreşte sufletul 
atunci când simţi lipsa părinţilor şi doreşti nespus de mult să ai alături un sprijin, 
care să te poată ajuta, să te poată susţine atunci când ai nevoie. Deseori mi se 
întâmplă aşa, mai ales atunci când ai nevoie de susţinerea lor şi înţelegi că aşa-
i viaţa. Eu sunt o persoană nu prea comunicativă, cam închisă în mine. Pur şi 
simplu, sunt aşa nişte momente peste care trec şi sper într-un viitor mai bun”.

„Speranţa este cuvântul ce înseamnă sper… Sper că odată cu trecerea timpului, 
părinţii vor reveni din nou acasă şi vom fi familia reunită, toţi împreună şi să nu 
ne mai despărţim”.

Aşteptarea: „Uneori, înţelegi că totul este infinit şi că nu se mai întoarce nimic, 
parcă a plecat pe vecie. Însă, totuşi, cuvântul care răsună în telefon care spune: 
„Aşteaptă-mă, dragul mamei, că voi reveni” şi înţeleg că aşteptarea este o spe-
ranţă. Aştept”.

Lupta: „Lupt pentru că doresc enorm de mult să fiu învingătorul acestei lupte, 
acestui dor, acestei tristeţi, acestui nebun fior, deoarece suntem cu toţii majori-
tatea în îngrijirea buneilor şi luptăm, deoarece viaţa ne duce în diferite părţi ale 
lumii, însă este o realitate şi trebuie s-o purtăm”.

Indispunerea: „O simt cel mai des, pentru că mă indispun de multe ori. Simt 
că sunt plecaţi din cauza mea, pentru că vor să am un viitor mai bun. Sper la 
ceva unic în  această viaţă şi mă simt indispusă, deoarece înţeleg prin ce  gre-
utăţi trec ei acolo şi totul doar pentru mine, doar pentru un copil care doreşte 
uneori din capricii să aibă totul. Dar când mai înveţi, îţi dai seama că nu este 
atât de uşor să faci ceva, este foarte greu”.

Agresivitate, se înţelege şi lipsa de educaţie: „Copiii fără părinţi se comportă altfel, 
sunt un pic mai sălbatici. Nu-i părintele alături ca să-i spună nu fă chestia asta că nu 
trebuie. Se comportă agresiv. Mă refer la fete. Mama nu e lângă ele ca să le poves-
tească despre toate chestiile de viaţă, ce trebuie de făcut şi ce nu trebuie de făcut. 
Sunt multe fete prin sat, unele mai mari, dar sunt şi mai mici. Sunt cam uşuratice, 
adică cum le spui, ele aşa fac, n-are cine să le conducă. Chiar şi acelaşi comporta-
ment cu băieţii, se comportă altfel, de exemplu, o atins-o, unde ce şi cum”.
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Foame: „Prietena mea cea mai bună stă fără părinţi. Ambii sunt plecaţi peste 
hotare. Şi vine la mine în fiecare zi şi cam duce foame”. 

Singurătate: „Tot la ea m-am referit. De multe ori vine la mine şi spune „vin la 
tine sau hai tu la mine că-mi ies din minţi”. 

Ură: „Este aşa un caz când începe să urască, de ce mămica mea nu este cu mine?”

Neajutoraţi: „Mă refer la copiii care nu au părinţi, pentru că părinţii mei când 
au fost plecaţi, am fost şi eu cu dânsa şi nu le-am simţit lipsa. Copiii care sunt cu 
părinţii plecaţi sunt neajutoraţi, pentru că nu le poate spune nimeni ceea ce le 
pot spune părinţii, nici chiar buneii”.

Singuratici: „Pot să aibă mulţi prieteni, pot să aibă totul, oricum sunt singura-
tici de dragostea părinţilor. Asta am avut în vedere”. 

Griji: „Deseori, copiii fără părinţi pot să zâmbească, dar nimeni nu ştie ce-i 
în sufletul lor şi tristeţea domină asupra lor. Sunt copii optimişti care nu arată 
pe faţa lor, iar alţii nu pot ascunde asta”. 

Dezechilibraţi: „Un fel de needucaţi. Ce educaţie poate avea un copil când el 
nu are părinţi? El poate să se ia după prieteni, dar asta nu-i educaţie, adică faci 
ceva ce fac toţi”.

Orfani: „El s-ar simţi aşa atunci când văd copii cu părinţi şi el e fără părinţi. 
Se simte orfan, chiar dacă are părinţi, ei nu sunt aproape şi sunt ca orfani. Ei 
simt când merg copiii, alţi copii alături de părinţii lor şi se gândesc: „Să fi fost şi 
mama mea”. În acele momente nu te simţi ofensant sau îi urăşti pe aceşti copii, 
pur şi simplu, simţi o durere, o indispunere pentru că ai vrea să fii aşa şi tu”.

Studiul arată că  există diferenţe între viaţa copiilor ai căror părinţi sunt 
acasă şi viaţa copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi. Copiii rămaşi fără îngri-
jirea părintească se autocaracterizează ca fiind copii cu griji mai multe, mai 
responsabili, dar fără control din partea părinţilor. „Dacă eşti singur, totul 
e pe capul tău, am grijă de casă, să fiu atent la ceea ce fac...” (FG_C_1_
urban); „...Copiii care sunt singuri acasă peste săptămână fac lucrul, sunt 
mai responsabili, dar cel puţin ies când vor şi unde vor. Nu sunt controlaţi” 
(FG_C_urban); „De exemplu, când un părinte nu este acasă, este lipsă 
de comunicare, cum eu sunt doar cu tata şi cu fratele, nu pot discuta unele 
probleme cu tata. Şi pentru că mama nu este, mai multe probleme le rezolv 
singură. Le putem şi noi rezolva, dar nu e acelaşi lucru. Şi nu întotdeauna e 
bine când rezolvi singur, nu ai mai multe soluţii. Şi chiar învăţăm să fim mai 
independenţi” (FG_C_1_urban).

Imaginile de  sine depind şi de  felul în  care subiectul este privit şi 
apreciat de  către alţii. Copiii rămaşi fără îngrijire părintească sunt 
apreciaţi de  către ceilalţi copii drept mai puţin ocrotiţi, deprivaţi 
de posibilitatea de comunicare cu mama: „Noi suntem mai ocrotiţi. Pe 
noi părinţii ne controlează mai mult la şcoală, vin la adunări la şcoală” 
(FG_C_1_urban).
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Copiii rămaşi fără grija părintească în urma migraţiei sunt mai frecvent 
supuşi diferitor riscuri. Participanţii la focus-grupuri au adus următoarele 
argumente care sporesc vulnerabilitatea victimală a copiilor: „Au libertate 
mai multă decât trebuie”; „Au timp să se ocupe şi de alte lucruri”; „Nu au 
protecţie şi nu au sprijin”. 

În unele cazuri, copiii se autocaracterizează ca incapabili de a cheltui ra-
ţional banii. Ei au menţionat că adesea fac cumpărături pe care, ulterior, 
le consideră inutile: „Nu lucruri mari, mărunte. Unele sunt cumpărate fără 
rost. Şi zic nu numai de cazul meu. Şi fratele. Chiar şi o pereche de pantaloni 
sau o cravată. Spre exemplu – încălţămintea. Are multe perechi noi pe care 
nu le poartă. Acum poate să nu le folosească, dar mai târziu poate să le folo-
sească sau... Cumpără haine de care nu are nevoie” (FG_C_2_rural).

Copiii care au părinţi plecaţi peste hotare sunt percepuţi de semenii lor ca 
diferiţi de copiii care au părinţii în Moldova. Drept diferenţe, respondenţii 
au enunţat: 

•	 Modul de exteriorizare a emoţiilor: „Cred că foarte tare. Pentru că eu 
chiar am întâlnit de multe ori că el îşi demonstrează durerea lui prin nişte 
cuvinte care îl dor şi chiar le spune la toţi şi îşi doreşte mult ca părinţii să 
fie lângă el şi colegii din jurul lui îl iau în râs că tu n-ai părinţi sau chiar 
părinţii tăi sunt despărţiţi” (FG_C_3_rural).

•	 Starea financiară mai bună: „Se deosebesc copiii cu părinţi plecaţi peste 
hotare de  ceilalţi că  au mai mulţi bani, chiar şi la îmbrăcăminte, chiar 
când vin la şcoală, întră în magazin şi îşi permit să cumpere tot ce doresc, 
dar aceştia cu părinţi acasă sunt ţinuţi mai din scurt. Lor nu li se dă bani 
pe zi cât vor. Îţi dă 5-10 lei, dar la aceia părinţii le trimit mulţi… şi poa-
te să vină la şcoală şi să cheltuiască toţi banii. Îi cheltuiesc pe mâncare” 
(FG_C_3_rural).

•	 Comportamente agresive şi pseudonecesităţi: „Copiii cu părinţi acasă 
sunt ca lumea, cuminţi, dar cei cu părinţi plecaţi sunt mai răi. Ei fumează” 
(FG_C_3_rural). 

Experţii au evidenţiat şi nedorinţa copiilor de a se implica în munci cotidiene, 
orientarea lor mai mult spre consum: „Comportamentul lor lasă de dorit… 
Ei sunt copii pe totul de-a gata şi ei nu ştiu cum să muncească, să facă ei cu 
mâna lor, deci aşteaptă mai mult să le dea părinţii, şi clar că psihologic asta le 
face un caracter mai dur” (FG_EC_rural); dependenţa financiară de părinţi: 
„Eu nu vreau să-mi închipui ce va fi peste câţiva ani când acelaşi părinte care-i 
peste hotare, trimite banii, n-o să mai poată, ce-o să fie cu acel elev, ce compor-
tamente are să aibă el faţă de acel bătrân care are să fie deja?” (FG_EC_rural).

Totuşi, o parte semnificativă dintre copii, fiind în situaţia de a alege între 
a avea mama alături şi a avea o viaţă mai bună cu mai mulţi bani sau mai 
multe lucruri, aleg prezenţa mamei: „Să fie lângă mine. Nu ştiu de ce”.
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Concluzionăm că  imaginea de sine a copiilor rămaşi fără îngrijire pă-
rintească în urma migraţiei părinţilor nu constituie doar rezultatul unei 
simple introspecţii. Se manifestă dualitatea modului de percepţie a pro-
priei personalităţi. Cunoaşterea de sine a copilului este dublă: una, prin 
care el sesizează propriile gânduri, sentimente, senzaţii etc., şi a doua, 
prin care se vede pe sine trăind şi acţionând aşa cum îi vede trăind şi 
acţionând pe ceilalţi şi, sub acest unghi, el se cunoaşte pe sine în ace-
laşi chip în care îi cunoaşte pe alţii. Părinţii plecaţi influenţează imaginea 
de sine a copiilor, contribuind la modul în care copiii se autoapreciază. Unii 
copii ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare devin preocupaţi de bunăs-
tarea şi integritatea personală. În cazul în  care ei află că  părinţii se con-
fruntă cu diverse dificultăţi, au tendinţa de a se considera responsabili pen-
tru situaţia creată şi trăiesc intensiv sentimentul vinei. Ştiinţa psihologică 
susţine că anume frica de a pierde dragostea părinţilor de cele mai dese 
ori provoacă simţul culpabilităţii. În asemenea situaţii, copiii au regrete 
mari legate de  comportamentul lor de  până la plecarea părinţilor. Insta-
bilitatea socială, pierderea de către părinţi a poziţiei sociale, neîncrederea 
lor în ziua de mâine, simţul culpabilităţii legat de faptul că nu sunt alături 
de copilul lor – sunt premise care determină tendinţa de a transfera toate 
aceste trăiri asupra copiilor proprii. În condiţii de carenţă afectivă copiii îşi 
formează o imagine de sine lacunară, negativă.

•	„Grijile noi”

Procesul de migraţie a părinţilor la munci peste hotare a condiţionat apariţia 
unor noi griji pentru copiii rămaşi fără îngrijire părintească. Se conturează 
o interdependenţă dintre grijile casnice pe care le îndeplinea mama sau 
tata până la plecare şi grijile preluate de copiii rămaşi acasă. Atât băieţii, 
cât şi fetele care au părinţii plecaţi la muncă peste hotare au remarcat că şi-au 
schimbat radical regimul zilei datorită noilor responsabilităţi.

Astfel, majoritatea absolută a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească au 
enunţat: „Am început să facem mâncare, suntem mai independenţi”. Mai 
mulţi copii au povestit despre activităţi similare, menţinerea curăţeniei 
atât în casă, cât şi afară: „Facem muncă pe acasă, dăm mâncare la animale, 
curat în ogradă” (FG_C_1_urban); „Tai lemne pentru iarnă, ajut bunelul” 
(FG_C_1_urban); „Eu ca o fată, lucrul meu de zi cu zi trebuie să fac curat, 
spălatul hainelor. Cel mai mult îmi place să fie curat. Eu practic şi altele. 
Învăţ şi la şcoala de muzică şi vin acasă pe la ora patru şi încă trebuie să 
gătesc, să fac mâncare dacă nu este tata. Şi cel mai mult vreau să fie mama 
acasă, pentru că ştiu că atunci când voi veni de la şcoala de muzică o să fie 
curat în casă, mâncarea făcută, totul va fi aranjat la loc şi eu numai o să-mi 
fac temele, trebuie să fac eu curat în casă, trebuie să spăl vesela, trebuie să tai 
lemne, să sap în grădină şi asta” (FG_C_3_rural).
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„Noile griji” ocupă tot timpul copiilor şi ei simt un deficit de timp liber: 
„Înainte aveam mai mult timp liber, dar acum nu prea am. Dar aş vrea să 
am mai mult timp liber” (FG_C_1_rural); „E mai greu, trebuie să mă duc să 
fac focul şi iarna trebuie să spăl, vara e mai uşor, le-ai scos pe sfoară şi s-au 
uscat, da aşa iarna câte vreo două în casă... pe unde mai pot... foarte greu” 
(IIA_C_21).

Grijile sunt asumate diferit de copii, în funcţie de numărul copiilor ră-
maşi acasă şi genul părintelui plecat. Dacă este plecat tatăl, iar acasă este 
un frate mai mare „grijile tatălui” trec „,pe umerii” feciorului mai mare. 
Una din fetiţele intervievate relatează: „La mine nu prea s-a schimbat viaţa, 
pentru că tata este plecat şi eu nu trebuie să fac ce făcea tata, mai mult fratele 
face, dar oricum fiecare fată care creşte trebuie să o ajute pe mama în orice 
face, mâncare, ordine, orice” (FG_C_1_urban).

Unii copii care au fraţi sau surori mai mici au responsabilitatea de a avea grijă 
de  ei şi de  a-i supraveghea. Practic, funcţia de  îngrijire şi educaţie a  co-
piilor mai mici devine „o nouă grijă” pentru copiii mai mari: „La mine 
mama a fost plecată pe o perioadă de doi ani în Italia şi eu am un frate mai 
mic de care, chiar dacă am rămas cu tata şi bunica acasă, oricum aveam şi 
eu o responsabilitate de a-l îngriji, ducându-l la grădiniţă, aducându-l, oare-
cum ocupându-mă şi de educaţia lui. Adică, era oarecum o responsabilitate” 
(FG_C_ 2_rural); „Părinţii când au plecat, de mult au plecat ei, responsabili-
tatea mea cea mai mare este de a-l ajuta pe fratele meu. El este acum în clasa 
întâi şi am foarte multe responsabilităţi, dar el acum se formează din punct 
de vedere intelectual şi trebuie să-i indic un drum corect în viaţă, să-l ajut 
să facă lecţiile. Desigur, cât timp a  fost la grădiniţă, a avut succese şi acum 
are la fel succese şi mie îmi este mai uşor, dar totdeauna ai responsabilita-
tea să întrebi: ţi-ai făcut temele? nu ţi le-ai făcut? ţi-ai învăţat poezia? nu ai 
învăţat?”(FG_C_3_rural); „Acum cât mama este plecată, eu lucrez mai mult… 
şi stau cu sora mai mică. Cât stau cu ea, nu pot să mai lucrez, că-i „mânzoasă” 
şi plânge după mine. Câteodată mai stă şi cu fratele, dar el o ocărăşte şi nu vrea 
să stea cu dânsa” (IIA_C_6); „Trebuie să am grijă de sora mea. Ea pleacă la 
şcoală. Trebuie în fiecare dimineaţă să o scol, o pieptăn” (IIA_C_28).

O altă „nouă grijă” apărută în viaţa copiilor după plecarea părinţilor este 
grija banilor, facturilor: „Trebuie să gătesc, să am grijă ca toate facturile să 
fie achitate. Tot ce este în jurul casei, chiar şi câteva animale, păsări, trebuie 
să am grijă, şi de bunica mea, ea este mai în vârstă şi eu o ajut” (IIA_C_28).

Unii copii rămaşi fără îngrijire părintească în rezultatul plecării părinţilor 
la munci peste hotare au ca „griji noi” activităţi producătoare de venit – 
creşterea puilor sau uscatul prunelor: „La mine, de exemplu, casa se află 
la periferie, dar am aici de la vale de şcoală o casă în care părinţii primăvara 
şi vara se ocupă cu creşterea puilor şi ei stau ambii aici şi fratele meu e mare 
şi e la universitate. Acasă, eu stau singură, dar cum suntem la ţară am şi 
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vaci, am toate animalele, dormind singură acasă, eu am grijă de tot, chiar şi 
munca pentru bărbaţi tot eu o fac. Făceam totul prin casă, cum am mai spus, 
pregătirea bucatelor că le trebuia să le duc şi lor bucate că nu erau condiţii 
ca să pregătească mâncare, spălam haine, uneori luam hainele lor acasă şi le 
spălam şi e foarte greu” (FG_C_3_rural).

CASETA 10 Studiu de caz. Viaţa unui băiat care are ca responsa-
bilitate uscatul prunelor (IIA_C_9)

Vasile are 16 ani, locuieşte cu bunica, iar mama e plecată în Ucraina. El a re-
latat următoarele secvenţe din viaţă: 

„Mă scol…Mai întâi, aşa când am de lucru, în primul şi în primul rând, fac fo-
cul la cazan pentru prune. Noi le uscăm, avem tehnologie specială. Le punem 
în pachete şi apoi le punem la umflat şi le trimitem. Avem un cazan mare, are 
vreo 300 kg şi apoi după ce aduc apă, fac focul ca să fiarbă apa acolo, vreo 200 
kg de apă, pentru asta am nevoie de lemne (lemnele le cumpărăm). Şi apoi tre-
buie să aştept cinci ore. Se întâmplă de multe ori să le pun la 10 seara sau mai 
devreme, la 8 seara. Şi le scot pe la 3 noaptea. Cu cazanul mă ocup numai vineri, 
sâmbătă şi duminică. De exemplu, le-am pus la 5.30 şi vreo şase ore trebuie să 
fiarbă şi după asta dovedesc să merg şi pe la ore”. 

Dar s-a întâmplat că nu ai respectat toate cerinţele şi s-a stricat pruna, 
mama sau bunica te-a certat? 

„Da, o dată, am pus nişte prună la ora 6 seara şi trebuia să o scot la 12 noaptea 
şi am adormit. Eram obosit şi m-am sculat la 6 dimineaţa şi am dat foc aşa cum 
era cu tot cu prună…şi nu am obţinut ce trebuia atunci, m-a certat prin vorbe 
mai mult”. 

Doar prin vorbe?

„Ei, nu chiar”. 

De la ce vârstă te ocupi cu prunele? 

„Am început eu să am grijă singur pe la 7-8 ani”.

O altă responsabilitate nouă este grija de a face faţă exigenţelor înaintate 
de părintele rămas acasă, dar care face abuz de alcool: „După ce a plecat 
mama, a devenit foarte greu. Eu am devenit cea mai mare… Tata mereu 
era plecat, dar când era acasă vorbea mult cu cineva la telefon, dar nu cu 
mama... Am găsit acel număr de telefon şi am telefonat noi cu sora… a răs-
puns o femeie…. I-am spus mamei. Tata, când a aflat că am sunat, mi-a dat 
o palmă. Am plâns foarte mult. M-a lovit din cauza unei femei străine. 
Mă simţeam trădată şi părăsită” (IIA_C_19); „Foarte greu, mai ales atunci 
când tata bea din când în când şi mai vine acasă seara şi strigă la mine, de la 
nimic şi tata mă bate, e greu” (IIA_C_22). Riscurile zilnice la care se supun 
copiii care locuiesc cu părintele / îngrijitorul care consumă alcool sunt evi-
dente: abuz, carenţe în dezvoltarea psihică, riscul de dependenţă de alcool 
şi / sau alte substanţe, apariţia comportamentelor deviante etc.
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Există diferenţe între „grijile” copiilor cu părinţii plecaţi şi cei cu părin-
ţii acasă. Unii copii care au părinţii acasă au menţionat că „la noi problema 
de bază este să învăţăm bine, în  rest, toate problemele le rezolvă părinţii” 
(FG_C_2_rural).

Concluzionăm că  gama de  responsabilităţi noi apărute în  viaţa copiilor 
este diversă şi corespunde mai mult statutului de părinte, nu de copil: 
îngrijirea şi educarea altor membri de familie, prepararea zilnică a hranei, 
munci agricole, curăţenie în  casă şi în  curte, tăiatul lemnelor, achitarea 
facturilor, îngrijirea animalelor etc.

•	 Comunicarea / relaţiile cu membrii familiei plecaţi peste hotare şi su-
biectele discutate 

Studiul relevă că sunt copii care comunică permanent cu părinţii lor, copii 
care comunică rar şi copii care nu comunică deloc.

Modalitatea de  realizare a  comunicării copiilor rămaşi fără îngrijire pă-
rintească cu părinţii proprii o constituie telefonul, internet-ul şi Skype-ul: 
„Vorbim des prin Skype şi ne povestim despre şcoală, mă încurajează, mă 
susţine” (FG_C_1_urban).

Mulţi copii susţin că ei comunică frecvent cu părinţii lor, satisfăcându-şi 
necesităţile de  comunicare. Cei care afirmă acest lucru se referă la frec-
venţe în diapazonul câteva ori pe zi – câteva ori în lună: „Vorbim în fiecare 
zi, câte două, trei ore. Comunicăm mult. Şi cu sora. Şi pe calea internetului” 
(FG_C_2_rural); „Eu, de exemplu, comunic cu mama în fiecare zi. Ea mă 
sună. Sau dacă am nevoie de ceva sau am nevoie să vorbesc cu ea, eu o sun. 
Vorbim foarte des la telefon” (FG_C_2_rural); „Părinţii mă sună practic 
zilnic. Telefonul este cel care ne uneşte. Dacă este nevoie, eu dau un bip şi 
mama revine. Dar cel mai des telefonează mama” (IIA_C_27). Remarcăm 
că  această constatare nu este validă pentru copiii instituţionalizaţi, care 
sunt contactaţi mai rar de către părinţii lor. 

În marea majoritate a cazurilor, iniţiativa comunicării aparţine totalmen-
te părinţilor: „Ei mă contactează pe mine. În general, foarte des. Pe internet” 
(FG_C_2_rural); „Eu sun aşa rar, ei sună mai des să afle cum e acasă, cum 
mă simt” (IIA_C_1).

Unii copii nu reuşesc să comunice permanent cu mama atunci când doresc. 
Adesea nevoia de comunicare rămâne nerealizată: „De obicei, ea suna, dar 
acum eu sun şi ea nu ridică, nu este numărul acela. Şi-a schimbat cartela 
şi nu avem telefonul ei. Dar înainte telefonam la mobil, la noi în familie nu 
numai tata are mobil, am avut şi eu, dar s-a stricat” (IIA_C_10). 

Durata discuţiilor cu părinţii variază de la 2-5 minute în medie pe zi 
până la câteva ore: „Cu tata discutăm mai puţin – până la 5 minute cam aşa, 
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dar cu mama discutăm până la 10 minute, poate chiar şi mai mult, pentru 
că  noi găsim teme de  convorbire” (IIA_ C_1); „Depinde, câteodată puţin, 
numai mă întreabă cum şi îmi spune că mă sună mai târziu că are de lucru, 
mă întreabă ce-mi trebuie. Dar câteodată mă sună noaptea sau seara şi vor-
bim jumate de oră sau 15 minute” (IIA_C_4). 

Subiectele discuţiilor întreţinute cu părinţii sunt diverse. Unii copii rămaşi 
fără îngrijirea părinţilor în  urma migraţiei au mărturisit că  părinţii se inte-
resează în detalii despre viaţa copiilor lor: „În fiecare zi, de obicei, mama se 
interesa cum mi-am petrecut ziua, cum a fost. Este foarte receptivă şi permanent 
vrea să ştie ce se întâmplă cu mine” (FG_C_2_rural); „Discutăm ce mai am de 
făcut astăzi, când am vreo serbare la şcoală, de ce mai am nevoie, dacă fratele nu 
mă supără. Mă mai întreabă ce face tata, dar vorbeşte şi cu el” (IIA_C_6).

Unii copii au afirmat că mama le dă indicaţii la telefon cu privire la mun-
cile pe care urmează să le facă: „Ea mă sună şi îmi spune să fac prune şi 
le fac. Ei, nu numai asta îmi spune… Să fac să fie totul bine” (IIA_C_9). 
Rezultatele studiului demonstrează că, deşi aflaţi la depărtare, părinţii dis-
cută cu copiii despre succesele şi insuccesele şcolare ale acestora: „Cum 
decurge învăţătura, despre viaţa mea, despre ce o să fac mai departe, unde să 
mă duc să învăţ, viitorul meu” (IIA_C_1). 

Uneori, copiii camuflează adevărul intenţionat, motivând că nu vor să-şi 
îngrijoreze părinţii: „Mă întreabă cum e la şcoală – şi eu clar că nu o să-i 
spun că-i rău, nu este rău, dar să fi fost rău, nu era să-i spun ca să nu îl în-
tristez; oricum pleacă, se stăruie pentru noi ca să ne fie nouă bine şi trebuie 
şi noi să-l răsplătim cu ceva” (IIA_C_4).

Concomitent, studiul denotă că mulţi copii nu discută problemele şcola-
re cu părinţii lor sau discuţiile la acest subiect poartă un caracter sporadic: 
„Nu prea, nu prea mă întreabă… Ce mă întreabă, aceea îi spun. Când mă 
întreabă, atunci îi spun când nu – atunci nu” (IIA_C_9).

Sănătatea copiilor este una din problemele rar discutate cu părinţii. 
Studiul evidenţiază că copiii vorbesc rar sau nu discută deloc despre pro-
blemele de sănătate: „Câteodată mă sună şi mă întreabă cum te simţi, dar 
în rest nu prea vorbim despre asta” (FG_C_1_urban).

Interacţiunea pozitivă cu părinţii este în multe cazuri menţinută: „Mă în-
ţeleg foarte bine cu părinţii, pot spune că mama pentru mine este o prietenă. 
Nu numai mama, mereu mă susţin la toate, mă ajută să-mi fac viitorul, sunt 
alături de mine când mi-e greu, mă ajută la tot” (IIA_C_1). 

Rezultatele denotă că interacţiunea cu părintele lipsă este, în unele situ-
aţii, întreruptă pe termen lung: „Mama a plecat cu doi ani în urmă… Nu 
prea vine acasă. Nu a fost patru ani şi apoi a venit acasă şi acum de doi ani 
nu a venit. A spus că e la Smolensk. Noi am vorbit vara asta, dar acum nu 
ştiu unde este ea”.
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Unii părinţi solicită părerea copiilor în realizarea unor acţiuni: „Mă întrea-
bă câteodată: „Cum crezi tu? Îmi este bine mie fără voi sau nu?” şi eu îi spun: 
„Nu”, deoarece ea acolo este singură. Noi suntem cu tata şi nouă nu ne este 
aşa de urât. Ea îmi spune cât îi este ei de greu... De exemplu, s-a întâmplat 
că a făcut ceva rău în ziua de azi, ea îmi spune întotdeauna mie şi mă întrea-
bă: „Cum crezi, am făcut bine sau nu?” (IIA_C_16).

Studiul a scos în evidenţă şi experienţe de pierdere definitivă a relaţiilor 
dintre copii şi părinţii migranţi. „Fratele meu este mic, frecventează grădi-
niţa şi la el sunt doi copii gemeni care au fost de mici lăsaţi în grija bunicilor 
şi părinţii ambii sunt plecaţi. Şi acei părinţi nici nu sună, nici nu le oferă 
vreo susţinere nici financiară, nici morală. Având în vedere că sunt în grijă 
la bunici, le este foarte greu” (FG_C_2_rural).

Conform studiului, se profilează şi tendinţa copiilor de  a  nu replica 
în viitoarea lor familie modelul de privare de comunicare: „Mă voi stră-
dui să fiu alături întotdeauna de  copiii mei, pentru că  eu am  trecut prin 
asta – să nu fie mama lângă mine. Mă voi strădui să ofer suportul moral, 
dacă ar avea nevoie copiii mei” (FG_C_2_rural).

Cercetarea demonstrează că gradul de deschidere a părinţilor este di-
ferit. Unii părinţi sunt foarte închişi în procesul de comunicare şi copiii 
sesizează acest lucru: „Nu vor să se deschidă” (FG_C_3_rural). Copiii in-
tervievaţi consideră că părinţii manifestă reţinere în comunicare din cauză 
că  îi protejează: „Uneori, părinţii pot să nu spună. Se gândesc că e destul 
că copilul stă singur acasă şi suferă, nu să mai vorbească şi despre probleme-
le pe care le au” (FG_C_3_rural). Părinţii cu un grad înalt de deschidere 
în comunicare îi fac pe copii să se simtă utili, apropiaţi, co-parteneri în so-
luţionarea problemelor: „Problemele mele sunt ale lor şi ale lor sunt a mele” 
(FG_C_3_rural); „Da, îmi povestesc unde muncesc, cum e greu acolo. Poves-
tesc cum decurge lucrul, în ce condiţii ei trăiesc acolo” (IIA_C_1).

Relaţionarea rece a părinţilor cu copiii îi determină pe aceştia să se înstră-
ineze de ei. Copiii manifestă mecanisme compensatorii, găsesc alte surse 
de relaţionare şi se distanţează afectiv de părinţi, atunci când aceştia nu 
le satisfac necesităţile de comunicare, securitate, afiliere, relaţionare afec-
tivă stabilă. Unul din experţi a elucidat un caz din practica sa de activitate 
care reflectă acest fenomen: „Eu am un caz cu care lucrez, un băieţel. El este 
acum în clasa a 8-a şi au apărut probleme. Absentează mult de  la şcoală. 
Părinţii sunt plecaţi peste hotare, mama e în Italia şi tata în Franţa. Copilul 
acesta s-a născut şi după ce a împlinit şase luni, familia a divorţat, mama 
imediat după divorţ a plecat în Italia, unde s-a recăsătorit şi şi-a făcut altă 
familie şi tata în Franţa exact acelaşi lucru a făcut. Copilul a rămas în grija 
unei mătuşi şi ea este căsătorită şi are copil mic şi nu reuşeşte să aibă grijă 
de el cum ar trebui. Acum au apărut nişte probleme foarte mari, că copilul 
nici de ore nu se pregăteşte… nimic”. El spune că nu vrea să trăiască nici 
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cu mămica şi nici cu tăticul, deoarece ei sunt foarte reci cu el. Cu toate 
că ei financiar au grijă ca el să nu ducă lipsa de nimic, dar nu are atenţia 
necesară. Eu cred că el a ajuns într-un cerc de prieteni unde s-a regăsit, to-
tuşi, nu este acel nucleu de care are nevoie la moment şi din această cauză, 
el a luat lăturile şi nu vrea să vină la şcoală şi să facă faţă” (FG_EC_urban). 
Un alt expert povesteşte: „La noi la şcoală a fost un caz. Tata a rămas cu 
fiica, am avut atunci destul de mult de lucrat cu fetiţa respectivă. Iniţial, ea 
a fost de partea mamei care îi trimitea bani. La un moment dat, mama nu 
a mai sunat sistematic, au pierdut legătura asta sufletească dintre mamă 
şi fetiţă, iar tata a adus acasă altă femeie… Cât de mult am încercat să lu-
crez cu ea, ştiţi care este prima propoziţie care mi-a spus-o: „De ce mama nu 
m-a mai contactat în continuare săptămânal sau zilnic” (FG_EC_urban). 
Copiii nu tolerează neadevărul şi nu iartă trădarea în relaţiile cu părinţii. 
Acest fapt îi marchează şi ei comportă conduite de evitare.

Activitatea de  comunicare a  copiilor cu părinţii este primordială pen-
tru dezvoltarea lor psihică. Comunicarea cu părinţii nu presupune doar 
schimbul de  informaţii verbale periodice, ci şi mângâiere, prezenţă, căl-
dură afectivă constantă. Nevoia de  comunicare a  copiilor cu părintele / 
părinţii rămâne uneori nesatisfăcută. Studiul indică faptul că  sunt copii 
care comunică rar cu părinţii lor şi copii care nu comunică deloc. Lipsa 
comunicării totale este explicată, în  unele cazuri, prin faptul că  părinţii 
plecaţi nu dau semne de viaţă şi prin refuzul copiilor de a comunica cu 
proprii părinţi, în alte situaţii. Condiţia principală pentru dezvoltarea in-
tegră  a copiilor este comunicarea cu adulţii, în general, şi comunicarea cu 
părinţii, în particular. La baza acestei comunicări se află sistemul de legă-
turi personale, care se stabilesc în primele luni de viaţă ale copilului şi se 
dezvoltă după anumite legităţi. Ignorarea acestor legităţi marchează nega-
tiv dezvoltarea psihică a copilului. Lipsa comunicării cu părinţii generează 
conflicte interne, care se reflectă perturbant asupra stării psihice a copilu-
lui şi asupra raporturilor lui cu mediul social: frica de sancţiuni din partea 
altora, inclusiv de pedepse corporale, relaţionarea conflictuală cu semenii, 
lipsa comportamentelor asertive etc.

•	 Relaţiile cu membrii familiei / îngrijitori ai copiilor

Mulţi copii rămaşi fără îngrijirea părintească în  rezultatul migraţiei au 
o relaţie tensionată cu membrii familiei / îngrijitori. Unii copii mărturi-
sesc că suportă mai puţin dureros plecarea părinţilor decât prezenţa unor 
îngrijitori. O fetiţă descrie situaţia de tensiune emoţională zilnică, frustrări 
şi sentimente de culpabilitate trăite de ea şi de fratele ei în relaţia cu mă-
tuşa-îngrijitor: „Eu am stat cu mătuşa mult timp şi eu cu fratele sufeream 
mai mult din cauza ei. Ea spunea că eram vinovaţi, dar nu era aşa. Noi 
nu făceam ce dorea ea şi dădea vina pe noi. Eu eram copil cuminte, dar se 
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întâmpla să fac şi năzbâtii, dar acest lucru nu a fost de multe ori şi făcea ea 
mai de multe ori şi cădeam noi. S-a întâmplat că fratele odată când a sunat 
mama i-a spus tot… Ea a găsit carnetul unde fratele şi-a scris totul şi a fost 
greu. Şi-a pierdut şi cunoştinţa. Mama ne-a spus că cel mai bine să stăm 
acasă. Am stat cu fratele un an şi pe urmă singură. Mătuşa striga tot timpul 
la noi fără nici o vină şi cred că nu era bine pentru că mamei întotdeauna 
îi plătea ca ea să aibă grijă de noi, dar ea nu avea grijă de noi, ci-i cumpăra 
fiicei ei ce dorea şi eu cred că asta-i rău. Este foarte greu de stat şi cu mătuşa, 
dar şi cu bunicii. Bunicii suferă pentru noi şi mai mult se îngrijorează pentru 
noi” (FG_C_3_rural). În asemenea situaţii, copiii sunt privaţi de satisface-
rea nevoilor de securitate şi afecţiune.

Îngrijitorii recurg uneori la privarea copiilor de satisfacerea nevoilor fizi-
ologice primare. Astfel, unii copii rămân fără hrana zilnică: „Sunt cazuri 
în  care persoanele care îngrijesc de  copii ascund mâncarea” (FG_C_3_ru-
ral); „Am avut un caz: eu veneam de la şcoală şi ea (copila mătuşii) trecea pe 
drum şi mânca prăjituri şi eu am întrebat-o de unde are şi ea a spus că mă-
mica mi-a dat acasă pentru ca să iau la şcoală. Şi am rămas cumva ofensată, 
pentru că pentru mama noi şi ea am fost întotdeauna egali, dar pentru mă-
tuşa mea nu am fost niciodată egali. Ea întotdeauna se zbătea pentru copilul 
ei, dar mama – pentru toţi trei” (FG_C_3_rural).

O altă problemă identificată în rezultatul studiului este neglijarea edu-
caţională, dezinteresul îngrijitorilor faţă de situaţia şcolară a copilului 
aflat în îngrijire. Îngrijitorii sunt preocupaţi mai mult de valori materiale 
şi mai puţin de cele spirituale. Un expert-pedagog a relatat: „Totul depinde 
de persoana cu care a rămas copilul. Iată a fost un caz: în grupă s-au adunat 
părinţii ca să organizeze de sărbătorile de iarnă nişte cadouri pentru copii 
sub formă de iepuraş, că este anul lui, dar persoana respectivă când a venit 
a doua zi mă întreabă „Cât?” şi eu îi răspund: „Dar nu vreţi să mă întrebaţi 
ce am discutat, la ce am ajuns etc.?”. Asta tot demonstrează inteligenţa pe 
care o are. El, de exemplu, are scopul de a agonisi bani şi mai puţin se intere-
sează de integrarea copilului în societate” (FG_EC_urban).

Copiii se simt adesea neînţeleşi de către îngrijitori în unele situaţii cotidi-
ene, copilăreşti, care nu se caracterizează prin comportamente rău intenţi-
onate. Unii copii au relatat situaţii în care îngrijitorii i-au acuzat, în viziu-
nea lor, pe nedrept: „Când eu am spălat câinele în lighean şi nu m-a crezut 
că l-am spălat. Am spălat şi pisica şi a murit pisica. Era mică, nu avea ochi 
încă şi a strigat bunica la mine că nu se poate aşa să fac, că ea tot vroia să 
trăiască, dar eu am spălat-o şi am omorât-o” (IIA_C_10).

Disciplinarea prin bătaie este, de asemenea, o metodă utilizată de către 
unii îngrijitori. Astfel, unii copii au povestit că au fost bătuţi pe nedrept 
de către bunici: „Când eram în clasa a 2-a şi ea a spus că nu ştiu ce am fă-
cut… Aveam un cucoş şi el îmi sărea în cap şi eu am aruncat din urma lui şi 
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bunica mi-a spus că nu trebuie să faci aşa ceva şi a luat o vargă şi mi-a tras 
în spate, dar de atunci nu mă mai bate bunica” (IIA_C_10). 

Iritarea, dezechilibrul emoţional al îngrijitorilor, necunoaşterea de către ei 
a necesităţilor şi particularităţilor de vârstă ale copiilor luaţi în  îngrijire 
tensionează relaţiile dintre ei, produc conflicte şi frustrări cotidiene: „Este 
câteodată când noi lucrăm, apoi mie aşa deodată mi-i sete şi mă duc să beau 
apă. Şi bunica se supără… că îmbli de o 100 de ori încolo-încoace. Se supără 
şi ea” (IIA_C_11).

În relaţia cu îngrijitorul, unii copii sunt abuzaţi psihologic. Trăirea abuzu-
lui emoţional se face resimţită de către copii la fel de acut ca şi alte forme 
de abuz, ei trăiesc trauma psihică intens: „Nu mă împac prea bine cu ea şi 
cu atât mai mult să mă destăinui ei. Nu… nu pentru nimic în lume. Ea nici 
în vreo situaţie nu mă înţelege, mereu strigă şi îmi urmăreşte fiecare pas… 
Fizic nu am fost pedepsită, da alungată la bunica am fost de multe ori… adi-
că alungată de la ea” (IIA_C_17).

Este paradoxal, însă unii copii intervievaţi în cadrul studiului nu au descris 
o  relaţie afectivă pozitivă şi un climat favorabil, securizat psihologic 
nici în cazul în care în calitate de îngrijitor este tata: „Cu tata noi nu putem 
vorbi deschis. El stă puţin acasă. Vorbim despre ale casei... Nu pot să-i spun 
ce mă doare, nici problemele mele. Desigur, nu pot să mă plâng pe mama, 
care mă ceartă, căci se vor certa ei între ei şi mai tare... Şi va fi şi mai rău. 
Cu mătuşile mele tot nu prea mă deschid. Ele au familiile lor, copiii lor, pro-
blemele lor” (IIA_C_19). Unii copii trăiesc situaţia de  stres condiţionată 
de prezenţa la scene de violenţă domestică: „Pur şi simplu, el nu mă înţelege, 
chiar mi-i frică, când eram mititică îl iubeam mult, dar tare multe i-a făcut 
mamei mai înainte. Tata cam o bătea pe mama şi eu de atunci îl urăsc pe 
dânsul şi am spus că niciodată nu o să-l iert pentru ceea ce i-a făcut mamei, 
nu am ochi să-l văd pe dânsul” (IIA_C_22).

Unii copii locuiesc singuri, având în grija lor copii mai mici: „Noi suntem 
două case într-o ogradă, buneii mai la deal şi noi mai la vale... buneii... mai 
mult stau la dânşii... ei la dânşii, eu cu sora acasă… Buneii trăiesc în casă la 
dânşii, noi la noi... ei nu vin, nu mă duc” (IIA_C_21). Deşi locuiesc alături 
de bunici, aceşti copii sunt neglijaţi total de ei, lucru resimţit şi trăit acut 
de copii după plecarea părinţilor: „Foarte greu, plângeam şi eu şi mama, îi 
spuneam că mie îmi e foarte greu aici. În primele trei luni când au plecat... 
surioara nu mă asculta... Veneam de la şcoală uneori flămândă, până mai 
făceam mâncare, până una alta... îmi era foarte greu... Chiar nici nu mai 
aveam timp să discutam deloc, cu toate că era mai uşor că era de-amu spre 
primăvară şi de-amu n-aveam aşa multe lucruri pe acasă de făcut. Poate era 
când veneam de la şcoală, curăţenia, mâncarea şi de surioară să am grijă, 
şi animalele, şi nu aveam aşa multe griji cum acuma iarna… E mai greu, 
trebuie să mă duc să fac focul şi iarna trebuie să spăl, vara e mai uşor, le-ai 
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scos pe sfoară şi s-o uscat, da aşa iarna câte vreo două rufe în casă... pe unde 
mai pot... foarte greu”. Constatăm un transfer absolut al funcţiilor casnice 
şi al rolurilor parentale pe umerii adolescentei care suplimentar încearcă să 
explice răceala afectivă şi indiferenţa buneilor prin lipsa afecţiunii acestora 
faţă de ea: „Nu sunt eu nepoţica pe care ei o iubesc mai tare”. Fetiţa expli-
că diferenţa şi supărarea buneilor prin aşteptările nerealizate ale acestora 
de a primi ajutor de  la nepoţică: „Certuri n-au fost, pur şi simplu ei sunt 
în vârstă, ei vor de la noi ajutor, dar eu nu mai reuşesc”. Remarcăm inversa-
rea rolurilor dintre copii şi îngrijitori ca efect al percepţiei distorsionate 
a realităţii. Îngrijitorii refuză implicarea în ajutorarea nepoţilor pe motiv 
de bătrâneţe, iar copiii evită acuzările ulterioare prin autoasumarea totală 
a grijilor: „Eu mai bine rămân singură decât sa ajung la ei, se întâmpla să-i 
rog să stea cu fata, da pe urmă se începe... S-a întâmplat s-o rog pe bunica 
s-o ducă pe sora la grădiniţă şi... pe urmă mi-a spus că iată eu am dus-o la 
grădiniţă, că  iată eu sunt bătrână... şi tot aşa... şi mai mult de asta şi mă 
strădui... că ea mă ajută, nu zic, mă ajută, da pe urmă îmi spune că iată eu 
te-am ajutat, că eu aşa şi aşa, da mie asta nu-mi place” (IIA_C_21).

Rezultatele studiului susţin că mulţi copii rămaşi fără îngrijire părintească 
au o  relaţie tensionată cu membrii familiei / îngrijitori, sunt privaţi par-
ţial sau total de securitatea psihologică, unii din ei, aflându-se în situaţie 
de risc, devin vulnerabili. 

•	 Relaţiile cu semenii

Relaţiile cu semenii constituie activitatea dominantă a dezvoltării psihice şi 
a evoluţiei ca personalitate. Cercetarea atestă însă problema lipsei unor pri-
etenii strânse în rândul copiilor cu părinţi plecaţi la muncă peste hotare. La 
unii copii s-a manifestat chiar lipsa interesului faţă de stabilirea prieteniilor, 
ei preferând viaţa singuratică, închisă: „Nu prea am prieteni. Sigur că nu mai 
sunt aceiaşi, dar nici noi nu mi-am făcut. De fapt, doar prietenul meu. Eu nu 
îl ştiam pe atunci când au plecat părinţii, fiindcă eram mică încă” (IIA_C_17).

Unii copii nu au mai stabilit relaţii amicale de  când au plecat părinţii. 
Trăind trauma separării de părinţi, se extrapolează emoţiile negative după 
ce şi-au schimbat reşedinţa: „Când eram la Nisporeni, îmi plăcea şcoala, era 
interesant, mă înţelegeam bine cu colegii. Dar de când ne-am mutat în sat, 
am probleme. Nu-mi plac colegii, sunt grosolani, folosesc expresii urâte, sunt 
brutali...” (IIA_C_19).

În cazul prieteniilor, ele nu se stabilesc în funcţie de gen sau statutul copilu-
lui: „Sunt de la şcoală şi din sat în general. Sunt de vârsta mea, cu un an mai 
mare ca mine. Sunt mai mulţi şi băieţi şi fete şi suntem de la şcoală. Ne ducem 
la discotecă şi ne distrăm. Pe teren jucăm fotbal, asta aşa de sărbători foarte 
rar, dar în timpul şcolii mai des jucăm volei. Şi gata, asta facem” (IIA_C_9).
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Experţii au oferit experienţe care denotă închiderea în sine a copiilor, 
izolarea lor de ceilalţi, timiditatea socială ca o consecinţă a despărţirii 
de părinţi: „Se simte, totuşi, momentul acesta că după ei nu vine nimeni, nu 
se interesează nimeni. Eu, de exemplu, am o fetiţă care practic vine şi plânge 
în fiecare săptămână pentru că la ea părinţii se află în divorţ şi unul este la 
stânga şi altul la dreapta. Şi mama îi promite că o ia, şi mama nu a fost la 
şcoală, dar ea stă cu o mătuşă care mai înainte era în conflict, ea mai mult îşi 
caută de viaţa ei personală… De câte ori am încercat să iau legătura cu ea şi 
ea niciodată nu vine la conlucrare. Am rugat fetiţa să-i spună mamei că are 
nevoie de ea, nu atât de tată, cât de mamă, i-am dat adresa măcar pe Skype 
ca să vorbească. Şi mama i-a spus să nu se mai ducă mai mult la psiholog şi 
eu ca psiholog nu am nici un drept să mă implic în viaţa ei personală şi atât 
a fost” (FG_EC_urban).

Este extrem de important care dintre părinţi rămâne cu copilul. În multe 
cazuri, figura din sânul familiei care este departe de casă este femeia, adică 
mama. Lipsa mamei reprezintă o puternică destrămare, care generează atât 
încetinirea educativă a copiilor, cât şi detaşarea emoţională reciprocă din-
tre mamă şi copil. Cei inteligenţi emoţional suportă mai bine stresul, ceea 
ce nu reuşesc copiii mai puţin inteligenţi. Băieţii, deşi par a fi mai indife-
renţi în cazul separării, sunt stresaţi mai mult decât fetele, devenind mai 
vulnerabili faţă de influenţe cu caracter distructiv. Acest lucru iese în evi-
denţă în perioadele de criză de dezvoltare sau în procesul de trăire a unor 
crize existenţiale. 

La vârstele micii şcolarităţi, copiii stabilesc relaţii amicale sporadice, 
de  scurtă durată, cu schimbarea frecventă a  camarazilor: „La treapta 
primară prietenia este instabilă, ei prietenesc, dar noi ne străduim ca să 
fie uniţi, facem rotaţia locurilor, comunicăm, stăm după prânz pe terenul 
de joacă, dar prietenia este instabilă, cam aşa: tu ai un penal astăzi frumos, 
eu cu tine azi comunic, dar repede se despart, azi cu tine mă joc, dar mâine 
de acum nu prea” (FG_EC_urban).

Rezultatele studiului semnalează că copiii aflaţi în dificultate în urma mi-
graţiei adulţilor evită discuţiile în detalii despre propria familie, inclu-
siv cu prietenii. Drept motive ale evitării acestor discuţii respondenţii au 
indicat:

 - nedorinţa de a divulga secretele familiei: „Nu vreau să ştie ce se în-
tâmplă în familie” (FG_C_1_urban);

 - frica că nu vor fi înţeleşi adecvat: „Nu spun colegilor… când o să se 
ducă şi la dânsul atunci o să simtă ce este asta” (FG_C_1_urban); „Per-
soanele la care părinţii nu sunt plecaţi nu ne înţeleg” (FG_C_1_urban);

 - convingerea că problemele de familie trebuie să constituie o temă 
privată: „Cred că nu îi interesează pe colegi cu ce ocazie au plecat părin-
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ţii sau de ce au plecat, asta nu este problema lor, este a noastră, nu este 
legat nimic cu colegii” (FG_C_1_urban);

 - apariţia certurilor din cauza divulgării secretelor despre familie: 
„Da, se mai întâmplă. Eu îi spun nişte secrete şi ea apoi le transmite şi 
la alţii. Dar eu am vorbit cu ea şi mi-a promis că nu va mai face şi eu 
o cred” (IIA_C_8).

Chiar dacă unii copii cu părinţi aflaţi la muncă peste hotare discută cu 
prietenii despre propria familie, ei fac acest lucru selectiv: „Îi spun pentru 
că îi interesează cum este acolo, le spun că este frumos, cum este la mare aco-
lo, că acolo este mai frumos, altceva nu discutăm” (FG_C_1_urban).

Persoanele intervievate nu au enunţat experienţe traumatizante derivate 
din relaţiile tensionate cu colegii. Conflictele sunt rare şi nesemnificative.

Concluzionăm că, de fapt, copiii aflaţi în dificultate în rezultatul migraţiei 
părinţilor relaţionează amical cu colegii, consătenii, semenii, însă senti-
mentul de singurătate şi lipsa de afecţiune îi înstrăinează de ceilalţi. Tonu-
sul afectiv redus îi face să evite aglomeraţia, să tindă spre intimitate. Lipsa 
modelelor afective de relaţionare cu ceilalţi îi face să nu le simtă lipsa. Con-
comitent, grija casei, a fraţilor şi surorilor, posibilitatea unora de a comu-
nica cu părinţii prin internet, de la calculatorul de acasă, reduce frecvenţa 
relaţionării cu semenii în afara şcolii.

•	Timpul liber

Studiul scoate în evidenţă modul de petrecere a timpului liber de către 
copiii aflaţi în dificultate în rezultatul migraţiei părinţilor. Elucidând lo-
cul petrecerii timpului liber, copiii au indicat şcoala, mahalaua, locurile 
publice. „Cel mai mult timp împreună cu prietenii îl petrecem la şcoală: 
aici învăţăm, avem sărbători, facem proiecte. În mahala ne întâlnim cel 
mai des vara. Când e şcoală, avem multe teme şi de lucru pe lângă casă, 
nu prea avem timp de joacă” (IIA_C_27); „Cel mai des mă joc de-a şcoa-
la. Sau citesc o  carte de  la bibliotecă. Sau, de  exemplu, am  avut patru 
lecţii la şcoală, îi spun tatălui că ea, prietena mea, trăieşte foarte departe 
şi se duce cel mai des singură acasă sau cu cine trăieşte şi de aceea eu mă 
duc şi rămân singură la bibliotecă, citesc mai multe... în limba engleză...” 
(IIA_C_16). 

Referitor la jucăriile pe care le utilizează în procesul petrecerii timpului 
liber, respondenţii au remarcat că „erau multe când eram mici, acum mai 
puţine” (IIA_C_26), „mă joc cu câinele” (FG_C_1_urban).

Ca tipologii de activităţi utilizate în timpul liber, participanţii la studiu au 
remarcat: plimbările, fotbalul, lucrul la calculator, alergările, scrierea ver-
surilor, dar nu despre părinţi.
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Preocupările pentru timpul liber derivă din interesele copiilor: „Îmi place 
sportul, de mică îl practic, pictura – îmi place să pictez, îmi place timpul liber 
să-l petrec cu prietenii, să-l petrec mai vesel” (IIA_C_1). 

Durata timpului liber este cea permisă de îngrijitor: „Ne ducem la ea, ne 
jucăm, cât îmi dă voie bunica. Dacă nu sunt la o oră acasă, mai mult nu îmi 
dă voie. Noi ne jucăm în jocuri „cartoşca” sau sărim cu coardă, când este 
vara ne mai ducem duminică în parc. Ne jucăm numai cu fetele, pentru că cu 
băieţii nu ne place să ne jucăm, pentru că ei sunt răi, ne încurcă, dar noi mai 
bine rămânem singure” (IIA_C_10).

Timpul liber al copiilor cu părinţi plecaţi la muncă peste hotare este insu-
ficient ca durată din cauza noilor responsabilităţi condiţionate de migraţia 
părinţilor. Organizarea timpului liber al copiilor este lacunară, copiii fiind 
privaţi de activităţi care coincid cu interesele şi nevoile lor. Lipsesc spaţii-
le special destinate promovării timpului liber, adaptate vârstei copiilor, şi 
specialiştii în domeniu.

•	 Reţelele de sprijin

Reţelele de sprijin ale copiilor cu părinţi plecaţi la muncă peste hotare le 
constituie membrii familiei şi profesioniştii din diferite instituţii. Unii res-
pondenţi au specificat că pentru ei resursă de sprijin sunt membrii familiei: 
„Eu, de  exemplu, spun totul mamei, nu chiar tot, dar majoritatea proble-
melor le spun mamei. Sunt mulţi care spun problemele prietenelor, dar nu e 
corect. Deoarece corect prietenii sunt, dar nu sunt toată viaţa. Fiecare prieten 
îşi dă pe faţă că este prieten, dar până la urmă te trădează” (FG_C_3_rural); 
„Cel mai mult mă împart cu fratele, el mă înţelege şi eu îl înţeleg. El a fost la 
vârsta mea şi el ştie cum a fost şi el de atâta mă înţelege” (FG_C_3_rural).

În unele cazuri, copiii nu manifestă încredere în  nimeni şi preferă să-şi 
exprime gândurile pe foaie, ca să-şi satisfacă nevoia de  comunicare, pe 
de o parte, şi nevoia de a fi înţeleşi şi a păstra confidenţialitatea, pe de altă 
parte: „Este un fel de teamă că n-o să te înţeleagă corect şi scrii pe foaie. Am 
avut un caz când cineva mi-a citit agenda şi din momentul cela scriu pe 
foaie şi îi dau foc” (FG_C_2_rural).

Din reţeaua de sprijin profesional persoanele incluse în studiu au numit 
următoarele categorii de specialişti care pot oferi şi / sau oferă suport co-
piilor cu părinţi aflaţi la muncă peste hotare: asistenţii sociali, psihologii, 
angajaţii Secţiilor / Direcţiilor de Protecţie a Copilului şi Familiei, angajaţii 
Inspectoratelor pentru minori, poliţiştii şi membrii Consiliului Local pen-
tru Protecţia Drepturilor Copilului.

În opinia persoanelor incluse în studiu, asistenţii sociali trebuie „să-i sus-
ţină, să-i vadă ce le lipseşte: haine, mâncare, să poată să le ofere un adăpost, 
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dacă n-au…În cazul în care părinţii au lăsat copiii, să-i contacteze, să-i în-
trebe de ce nu vin” (FG_C_2_rural). 

Mai mulţi respondenţi au făcut referinţă la serviciile psihologice, argu-
mentând semnificaţia lor pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă peste 
hotare: „Aş vorbi cu un psiholog, dar să fie străin” (FG_C_2_rural). Exper-
ţii au confirmat accesarea serviciilor psihologice de  către copiii separaţi 
de părinţi: „La psiholog se adresează copiii ai căror părinţi sunt plecaţi peste 
hotare, ei vin, de obicei, cu relaţii interpersonale, cu situaţii de conflict, sunt 
agresaţi sau au neînţelegeri” (FG_EC_urban). Copiii intervievaţi aspiră la 
servicii psihologice de calitate, pentru ei fiind valoroase confidenţialita-
tea şi sentimentul de  siguranţă: „La noi există profesor de psihologie... Şi, 
într-adevăr, ea are un nivel de cunoaştere şi poate să-ţi ofere sfaturi. Dar de-
pinde de problemele pe care le ai. Eu, de exemplu, dacă am o problemă inti-
mă, nu pot s-o destăinui ei” (FG_C_2). La unii copii s-a evidenţiat aspiraţia 
de a deveni psiholog: „Vreau să învăţ la Facultatea de Psihologie. Îmi place 
foarte mult să studiez oamenii, felul lor de a fi, de a gândi, de a vorbi... sunt 
foarte diferiţi! Aceşti specialişti sunt necesari foarte mult în şcoli, ei trebuie să 
ajute copiii...” (IIA_C_18).

Experţii au argumentat nevoia de  lărgire a  reţelelor de  sprijin psiho-
logic, specificând că  „psihologul ar putea să includă anume copiii aceş-
tia, să facă nişte traininguri cu ei, să-i scoată din stres, să vadă care sunt 
problemele lor la zi, să vadă care-s preocupările. Se depistează că un copil 
de clasa a treia fumează, asta înseamnă că el de cineva e influenţat negativ” 
(FG_EC_rural); „Eu cred că în şcoală trebuie să fie psiholog, dar ar trebui 
să fie cabinete aparte, unde el să nu să se ducă la psihologul de la şcoală, 
dar să vină la acela din afara şcolii. Fiindcă eu dacă mă duc la psiholog şi 
m-am adresat la dumnealui şi el mi-a acordat asistenţă şi o să mă duc şi 
azi şi mâine şi o să spun la alţii că este acolo o persoană, te-ai dus şi te-ai 
adresat” (FG_EC_urban).

Conform studiului, unii copii găsesc sprijin în cadrele didactice: „Cel mai 
mult mă sfătuiesc cu profesoara de la şcoala de muzică şi cu educatoarea 
de la tact şi chiar am încredere în ea şi cred că niciodată n-o să mă trădeze. 
Ea vede situaţia în care sunt eu şi mi-a spus în faţă că sunt o fată chiar că n-a 
întâlnit niciodată aşa” (FG_C_2).

Cercetarea atestă că inspectoratele pentru minori şi poliţia sunt instituţii 
la care părinţii recurg în  situaţia existenţei unor situaţii de  dilemă: „La 
inspectorul pentru minori avem cazuri în care părinţii au venit să ne spună 
că  pleacă peste hotare. Când mama pleacă, minora adolescentă, tata bea, 
fata nu rezistă să trăiască cu tata şi începe a fugi de acasă, persoana cu care 
a rămas copilul a sunat mama, iar aceasta când revine în ţară vine la poliţie 
şi ne spune să ne clarificăm cu tata” (FG_EC_urban); „Ei se adresează la 
poliţie doar atunci când sunt probleme, când şcoala nu se poate isprăvi nici 
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cu copilul şi nici cu părintele, se implică poliţia” (FG_EC_urban). Concomi-
tent, experţii susţin că nu sunt accesate suficient serviciile oferite de către 
Secţiile / Direcţiile de Protecţie a Copilului şi Familiei: „Părinţii ştiu des-
pre Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, dar ei nu se 
adresează” (FG_EC_urban).

Consiliul Local pentru Protecţia Drepturilor Copilului constituie un alt 
element important în reţeaua de sprijin al copilului. Conform enunţurilor 
experţilor, consiliul funcţionează mai eficient în mediul urban: „Discutăm 
nu mai puţin de o dată în lună sau după necesitate. În municipiul Chişinău 
situaţia este puţin aparte, pentru că sunt şedinţe de sector la fiecare pretu-
ră, este consiliu pentru protecţia copilului şi este consiliu la nivel municipal” 
(FG_EC_urban).

În concluzie, menţionăm că reţelele de sprijin pentru copiii rămaşi fără în-
grijirea părintească în urma migraţiei părinţilor sunt slab dezvoltate. Atât 
copiii incluşi în  studiu, cât şi experţii au remarcat necesitatea extinderii 
serviciilor psihologice. Acest lucru este explicat prin efectele nocive ale 
separării copiilor de părinţi asupra vieţii psihice a copiilor, confruntarea 
copiilor cu multiple probleme psihologice, necesitatea de satisfacere a ne-
voii de comunicare şi relaţionare empatică a copiilor. Sunt vag profilate di-
recţiile de lucru ale instituţiilor din reţeaua de sprijin cu copiii rămaşi fără 
îngrijirea părintească în  urma migraţiei părinţilor. Este necesară, astfel, 
armonizarea activităţii instituţiilor din reţeaua de sprijin a copiilor rămaşi 
fără îngrijirea părintească în urma migraţiei părinţilor, în vederea respon-
sabilizării părinţilor şi protecţiei copiilor.

•	 Comportamentele deviante 

Devianţa şi delincvenţa juvenilă reprezintă expresia unui şir de acţiuni şi 
conduite care contrastează puternic cu normele de convieţuire existente 
în  cadrul familiei, instituţiilor, societăţii. Cunoaşterea factorilor ce  favo-
rizează apariţia delincvenţei juvenile este extrem de valoroasă atât pentru 
reuşita activităţilor de prevenţie, cât şi celor de intervenţie în asistenţa psi-
hologică a copiilor. Relatările unui adolescent, inclus în studiu, care locu-
ieşte împreună cu bunica după plecarea părinţilor la muncă peste hotare, 
denotă impactul migraţiei părinţilor asupra comportamentului deviant al 
copilului. Analizând din punct de  vedere psihologic comportamentul şi 
mărturisirile adolescentului, precum şi relatările bunicii acestuia, se poa-
te concluziona că situaţia reprezintă o consecinţă absolut logică şi nefastă 
a conflictului dintre forţele şi factorii care au determinat-o. 

Îngrijirea nepotului se complică în adolescenţă, când bunica califică com-
portamentul adolescentului drept deviant: „Mă lupt cu nepotul… dă din 
răi”. Specificând problemele nepotului, îngrijitoarea enunţă o gamă diversă 
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de dificultăţi comportamentale, apărute ca rezultat al lipsei supraveghe-
rii: „Eu anul trecut am stat de vreo trei ori în spital... a început să nu înveţe. 
Iaca de anul trecut, de la Anul Nou, a început să nu înveţe, să răspundă 
urât... a luat nişte bani din casă, s-a dus şi i-a cheltuit cu prietenii. Am 
avut probleme la şcoală… L-am scăpat… poate că eu sunt vinovată, dar 
eu mă învinovăţesc, pe de o parte, iar pe de altă parte, mă îndreptăţesc. 
Eu n-am reuşit, eu am avut operaţie 10 luni de zile” (IIA_E_8). 

Adolescentul de  13 ani (IIA_C_11) recunoaşte că  are uneori comporta-
mente deviante şi delincvente manifestate prin: furt („Am avut probleme 
cu poliţia, dar acum nu am”); minciună intenţionată („La şcoală m-au în-
trebat şi… pur simplu, eu vreau să devin lemnar sau bucătar… şi n-am vrut 
eu să spun cinstit că vreau să devin lemnar sau bucătar. Înţelegeţi, mie nu-
mi place să zic la şcoală, să ştie toţi ce vreau să devin… Eu n-am zis că vreau 
să devin lemnar, bucătar. Eu numai am spus că aşa să nu mă mai întrebe…
altceva... le-am spus aşa cum am vrut, să nu mă mai întrebe”); conflicte 
violente cu pedagogii şi abuz fizic faţă de colegi („A fost de multe ori… 
la franceză am avut lucrare... Doamna Stela s-a dus din clasă, dar un băiat, 
Rădulică, stătea şi lovea cu pantofii şi înţelegeţi eu nu puteam scrie... că eu 
mă gândeam… Şi eu când mă gândeam şi să scriu apoi, eu auzeam numai 
toc-toc… Eu pe nimeni nu auzeam, numai toc-toc… Şi i-am zis normal: „Nu 
bate, te rog”, dar el şede iară şi loveşte… N-a înţeles..., l-am lovit şi n-a înţe-
les…, iar l-am lovit… şi o venit şi hai la director”).

Bunica recunoaşte comportamentul delincvent al nepotului, detaliind: 
„Am avut probleme astă vară cu poliţia, că el tot a luat nişte bani şi s-a aflat 
o săptămână la plasamentul ista pentru copii, la centru pentru minori şi pe 
urmă a fost cuminte… Am avut probleme, am şi cred că am să mai am…” 
Observăm că bunica proiectează comportamentul delincvent pe termen 
lung, cu toate că se contrazice prin afirmaţii opuse. 

Studiul realizat ne-a permis să constatăm că evoluţia delincvenţei juvenile 
a copiilor aflaţi în dificultate în urma migraţiei părinţilor este favorizată 
de următoarele categorii de factori:

•	 Familia reprezintă un factor esenţial în dezvoltarea minorului. Dintre 
factorii care pot perturba dezvoltarea armonioasă a  adolescentului fa-
milia este factorul cel mai puternic. Procesul socializării, al incorporării 
normelor şi valorilor sociale, transformării lor în modele de comporta-
ment începe odată cu apariţia copilului în familie. Cele mai tipice erori 
în strategiile educaţionale practicate de către îngrijitori în familiile cu 
părinţi migranţi şi sesizate de copil sunt: 

 - Acuzare şi învinovăţire: „Bunica întotdeauna o  să-mi dea sfat, înţe-
legeţi… ca să consider parcă eu sunt de vină… Nu... normal că nu-mi 
place… Ea înţelege că nu-s eu de vină şi eu văd asta… da… face tot 
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ca eu să cred că eu îs de vină”; „Bunica întotdeauna o să facă că eu îs 
de vină... că eu întotdeauna încep să mă cert… că îi numesc pe toţi...  
că-i anin, că-i pişc...”.

 - Înaintarea expectanţelor exagerate: „Să facă ca eu să fiu cel mai 
bun… Să mă facă într-un fel să fiu mai bun la tot, dar eu nu pot să fac 
tot asta... eu nu pot să fac ca la matematică să fiu cel mai bun, la tot să 
fiu cel mai bun... să fiu cel mai puternic”.

 - Abuzul fizic, disciplinarea violentă prin bătaie: „Când ea ne-a zis să 
fac un lucru…, da eu nu l-am făcut… şi ea se supără şi se enervează”. 
Bunica recunoaşte administrarea bătăii în scopul stopării comporta-
mentului delincvent: „Ei, da cum să nu-l pedepsesc… Chiar şi l-am 
bătut…, nu da cum tu aşa ai luat sumă din casă fără să spui...”.

 - Hipersolicitarea în realizarea muncilor casnice, stabilirea unor re-
guli stricte: „Fac prea încet lucrul… vedeţi că ei îi mai place să-mi dea 
câteodată un lucru, dar pe urmă n-am făcut încă primul şi-mi cere de-
odată pe al doilea...”.

 - Lipsirea copilului de iniţiativă şi libertate a deciziilor: „Da cum în-
totdeauna… mie mai mult îmi place un fel, bunica alt fel”.

 - Minimalizarea şi / sau negarea capacităţilor copilului: „Îmi place să 
ascult muzică… în engleză… şi ea zice: „Ce folos iaca că tu asculţi mu-
zica, dacă tu n-o înţelegi?”... vedeţi că eu o înţeleg oleacă”.

Erorile în educarea copiilor sunt cauzate de plecarea la muncă peste hotare, 
care determină dezechilibrul spiritual al familiei şi relaţii tensionate între 
bunici, părinţi şi nepoţi.

•	 Factorii neuro-psihici condiţionaţi de adolescenţă ca vârstă marcată 
de conflicte interne şi externe sunt, de asemenea, importanţi. Printre 
ei se numără dificultăţile de comunicare în mediul semenilor, accelera-
rea dezvoltării sexuale specifică adolescenţilor contemporani care pro-
voacă afectivitate neadecvată, reactivitate, dezechilibru emoţional, alte 
manifestări care conduc la un conflict latent sau manifestat cu ambianţa. 
O importanţă semnificativă în cazul copiilor aflaţi în dificultate în urma 
migraţiei părinţilor revine dezvoltării afective, a cărei insuficienţă poa-
te provoca instabilitate emoţională, evaluări neadecvate ale sinelui şi 
mediului ambiant, imaturitate sentimentală, precum şi tulburări carac-
teriale, al căror rezultat este controlul insuficient al comportamentului, 
opoziţia şi negarea normativităţii sociale, egocentrismul, agresivitatea, 
deformările nevoilor, dorinţa unor graţieri fără depunerea de efort adec-
vat. Copiii învaţă comportamentele din mediile în  care cresc, iar aces-
tea sunt private de afecţiune parentală şi pattern-uri educaţionale. Unii 
adolescenţi incluşi în  studiu asociază plecarea mamei peste hotare cu 
trădarea, fuga pe furiş: „Ea când trebuia să se ducă eu am rugat-o, că eu 
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trebuie să mă duc la şcoală… şi i-am zis: „Mamă, dacă vrei să pleci, 
aşteaptă-mă, că eu am lecţii până la ora 2 şi am să vin… Şi de-am tu 
ai să te gândeşti dacă vrei să pleci sau nu”. Dar eu când am venit, mama 
nu era acasă. Şi mi-a părut rău.. Am plâns…” (IIA_C_11). Agresivita-
tea curentă a adolescentului, devianţa comportamentală sunt explicate şi 
prin protestul interior al acestuia faţă de plecarea mamei şi este cau-
zată de lipsa afectivităţii şi căldurii materne, de privarea de comunicare 
suportivă. Căutarea răspunsurilor la întrebări cu privire la cauza plecării 
şi a unei eventuale reîntoarceri se exteriorizează în nevoia acută de a co-
munica cu mama „cu mama… am vrut de multe ori să-i sun... sunam, dar 
nu răspunde”, „O mai întreb de ce s-o dus… a zis că până când nu poate 
să-mi spună... că îs prea mititel… şi n-am să înţeleg… şi a zis că la multe 
teme numai un bărbat poate să vorbească cu mine...” (IIA_C_11). Plecări-
le mamei sunt trăite acut prin emoţii de regret şi furie. 

Carenţele afective ca rezultat al migraţiei explică comportamentul deviant 
al adolescentului respectiv: „Pur şi simplu, înţelegeţi… când e mama, îi mai 
bine… are cine să-ţi spună ceva… un cuvânt dulce… să te mângâie”, „Iată 
când pur simplu îs singuratic… când n-am ce face… chiar şi azi… mie în-
totdeauna mi-i dor de dânsa… chiar şi la şcoală... Pur şi simplu, eu n-arăt 
asta... mie mi-i dor de mama întotdeauna… chiar şi când stau şi mă joc la 
calculator, mie mi-i dor de ea... şi vreau s-o văd” (IIA_C_11). Bunica găseşte 
explicaţia automutilării psihologice, suferinţei acute a nepotului cu erupţii 
de agresivitate orientată asupra altora că este cauzată de dorul de mamă, 
trăirea durerii separării: „Şi pe dânsul îl  înţeleg... şi poate nu-i el vinovat 
într-asta că el îi aşa… şi viaţa l-a făcut aşa… mamă-sa l-a lepădat de la 
patru ani… şi el n-a avut... el a avut ce mânca… şi la grădiniţă… şi pe 
urmă la şcoală tot… dar o fost lipsit de căldura de mamă. A fost lipsit şi el 
acum vrea să se răzbune” (IIA_E_8). Concomitent, bunica îşi acuză fiica 
care a părăsit copilul, menţionând cât de mult lipseşte ea în viaţa lui: „N-
am ură…, dar de atâta că o lăsat băietul ista şi el n-are sprijin… el caută 
mângâiere... Noi iaca săpam în grădină şi pe urmă am intrat în casă şi să-l 
cuprind... ne mai jucăm cu dânsul, dacă s-a uita cineva ar zice „baba asta 
îi nebună!”. El zice: „Hai bunica să ne trântim!”. El caută... mai stăm un 
ceas de vreme, mai discutăm, mai şedem... şi-mi spune să-i povestesc din 
viaţa mea… şi-i mai spun...” (IIA_E_8). Aceleaşi atitudini contradictorii 
faţă de mamă le regăsim şi în comportamentul de extremă al adolescentu-
lui. La venirea mamei acasă „se lipeşte lângă dânsa…, dar pe urmă „nici să 
n-o văd, nici să n-o aud!” (IIA_E_8).

•	 Şcoala este un alt factor important educativ care favorizează învăţarea 
şi interiorizarea de către copii a normelor şi regulilor de conduită apro-
bate de societate. Feminizarea colectivelor pedagogice, lipsa de diferen-
ţiere a metodelor educaţionale, slăbirea relaţiilor dintre şcoală şi familie 
reprezintă dimensiuni negative ale şcolii contemporane care sunt agra-
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vate şi de starea de criză, prin specificul societăţii actuale: de diferenţiere 
materială şi socială, sărăcie, abandon, neglijarea problemelor copilăriei, 
şomaj etc. 

Tensiunile adolescentului cauzate de devianţa şcolară vizează:

 - Relaţia conflictuală cu profesorii şcolari: „Pot să mă cert cu învăţă-
toarea...”.

 - Violenţa fizică a cadrelor didactice aplicată discipolilor: „că profeso-
rii n-o să înţeleagă copilul, dar tot pe profesori”.

 - Ameninţări: „Poate să te pedepsească, să te pună în ultima bancă… da 
eu îi spun doamnei Eugenia aşa: „Dacă mă puneţi în ultima bancă, eu 
nu vin la şcoală” şi ea nu are ce face şi mă pune în prima bancă, cum 
mie îmi place şi gata”. 

 - Abuzul de putere: „Da… înţelegeţi că ea a fost director… şi ea şi acum 
consideră că până acum este director…”.

 - Pedepse nejustificate: „O fost aşa ceva… este aşa un băiet la noi, lui îi 
place şi el vorbeşte aşa…, dar pe urmă zice că alţii vorbesc şi încă şede şi 
se râde… el minciuneşte şi râde…”. 

 - Etichetările, abuzul verbal: „Ei câteodată mă numesc… Şi bou şi 
prost...”.

Îngrijitorii vârstnici explică delincvenţa nepoţilor şi prin prisma medii-
lor educaţionale violente. Conflictele cu pedagogii sunt condiţionate 
şi de abuzul verbal şi emoţional produs de  învăţătoare asupra copiilor: 
„Nu numai el, cam toată clasa... îs oameni în vârstă... îs la pensie şi tinerii 
de acum… singură lucraţi cu aceştia mai mari şi de acum ştiţi… şi o avut 
câteva conflicte” (IIA_E_8).

•	 Grupurile de  semeni reprezintă o  sursă relevantă de  socializare a  mi-
norilor. Delincvenţa se învaţă şi prin intermediul lor. Grupul şi relaţiile 
grupale le permit să se afirme, să se identifice, să preia modele şi valori 
plauzibile. Totodată, grupurile de minori pot deveni un mediu de pro-
movare a unor valori asociale atât în virtutea incompetenţei membrilor 
lor, cât şi din cauza pătrunderii, infiltrării în  acestea a  unor persoane 
cu intenţii sau chiar trecut criminal. Studiul denotă că devianţa sesizată 
în raport cu semenii se manifestă prin:

 - Violenţă verbală: „Prietenii tot mă numesc… foarte urât”.

 - Glume jignitoare şi periculoase: „Ei glumele lor… cum ei râd... glu-
mesc numai ei să râdă… ca şi verişorii mei. Pur şi simplu, astmul 
bronşic… nu pot să fug mult… înainte fugeam oleacă şi mă sufocam, 
dar acum alerg mai mult şi nu mă sufoc… Lui îi place să glumească… 
iaca el îmi ia inhalatorul… el aşa glumeşte... mie mi-i rău...”.
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 - Aderarea la „gaşcă” şi fuga de acasă: „O fost… iaca de la şcoală… de-
atâta am avut probleme... cu băieţii aceştia... cu răii s-a legat… poate 
o noapte să nu vină acasă… şi eu şed şi am emoţii…”.

Adolescentul cu comportament deviant resimte nevoia de a comunica cu 
psihologul în anumite situaţii, când simte acut că nu beneficiază de secu-
ritate psihologică: „Cu psihologul poate… Cu psihologul câteodată mai vor-
besc… Avem psiholog la şcoală… pur simplu… mai vin alţii şi mai lovesc… 
mai numesc... tot aşa, de obicei” (IIA_C_11). Suplimentar a solicitat singur 
ajutor de la primar: „Primarul… am fost şi am vorbit o dată... a trebuit... 
nu că m-a rugat, dar eu m-am dus... ca bunica să aibă grijă de mine… acum 
are documentele”. 

Concluzionăm că în acest caz trebuie să se ţină seama de faptul că şi copiii 
cu părinţi plecaţi la muncă peste hotare se pot comporta, de fiecare dată, 
într-un mod diferit (pozitiv sau negativ, adică stimulativ sau inhibitiv), 
alăturându-se sau neutralizându-se, formând ceea ce numim „complexe 
determinante” ale acţiunii infracţionale. Astfel, se poate întrezări dificul-
tatea proiectării comportamentului uman din punct de vedere psihologic 
atunci când copilul are modele de  socializare diferite. Factorii care de-
termină devianţa şi delincvenţa comportamentală a copiilor cu părinţii 
plecaţi la muncă peste hotare trebuie abordaţi din perspectivă sistemică. 
Carenţele privării materne sunt vizibile şi se regăsesc în comportamente-
le de extremă ale acestui adolescent cu imagine de sine neclară. 

Concomitent, se sesizează pronunţat nevoia de suport psihologic care con-
firmă ipotezele noastre referitor la frustrările, afectele, conflictele interne 
ale adolescenţilor. Lipsa părinţilor îi face pe copii nefericiţi, aceştia afir-
mând că a fi fericit înseamnă: „Să nu mă sfădesc cu bunica şi mama să fie 
alăturea… asta… mai mult mie nimic nu-mi trebuieşte” (IIA_C_11).

Trauma psihologică a copilului este evidentă. Copilul trăieşte durerea sepa-
rării prin parcurgerea unor etape de şoc afectiv, furie, nedumerire, acuzare 
şi autoacuzare etc., căutând şi găsind mecanisme de adaptare la situaţie.

Vârstnicii

•	 Starea emoţională a vârstnicilor

Îmbătrânirea constituie un ansamblu de transformări ce afectează ultima 
perioadă a vieţii, care este marcată de un proces de declin şi de atitudini 
pesimiste ale vârstnicilor. Persoanele vârstnice aflate în  dificultate sunt 
adesea persoane care în tinereţe au avut o viaţă plină, cu multe realizări. 
Vârstnicii au rude, copii mari şi nepoţi, dar care din cauza migraţiei copii-
lor şi / sau a particularităţilor de comportament, nu menţin relaţii apropi-
ate. Resentimentele pe care vârstnicii le au faţă de apropiaţii lor îi fac să fie 
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dificili în comunicare, ostili, deprimaţi, insensibili la problemele altora, cu 
manifestarea unui comportament infantil şi încăpăţânat.

Linia afectivă a  persoanelor în  etate este dominată de  depresie, apatie, 
răceală, fapt ce conduce, în general, la un comportament labil, irascibil. 
Simptomele depresiei şi melancoliei de  involuţie sunt manifestate prin 
suferinţe somatice, tulburări de  somn, sentimente de  culpabilitate, 
inutilitate, autoacuzare. Vârstnicii devin apatici, trişti, pesimişti şi do-
rinţa de a muri este specifică multora.

Migraţia copiilor condiţionează trăirea de către vârstnici a unei game diver-
se de emoţii, sentimente şi stări afective axate pe situaţia singurătăţii şi ne-
ajutorării. Intensitatea proceselor afective trăite de vârstnicii cu copii aflaţi 
la muncă peste hotare diferă în funcţie de gradul de risc al propriei situaţii 
estimat de ei, de faptul dacă au rămas singuri, cu soţul / soţia sau nepoţii. 
În cazul în care se simt protejaţi, utili şi „împreună cu cineva”, vârstnicii 
manifestă echilibru emoţional.

Studiul denotă că sursa principală de trăire a emoţiilor de bucurie de că-
tre vârstnicii cu copii aflaţi la muncă peste hotare o constituie comunica-
rea cu copiii. „Ne bucură când vorbim cu copiii. Bucuria de unde e? De la 
copil, cel mai dulce, cel mai bucuros, că stai cu copilul de vorbă, nu-ţi trebuie 
nimic, numai să-i auzi glăsuşorul, numai să-l văd” (IIA_E_24).

Vârstnicii cu copii aflaţi la muncă peste hotare au enunţat bucuria trăită ca 
rezultat al comunicării cu copiii alimentată de mai multe cauze: identifi-
carea faptului că membrii familiei „sunt sănătoşi” (IIA_E_1); constatarea 
faptului că „familiile sunt întregite” (FG_E_1_rural); succesele nepoţilor: 
„Ne bucurăm că  nepoţii sunt sănătoşi  – una din nepoate învaţă la un fel 
de liceu, care e acuma la noi, după aceea se duce la Veneţia la facultate; altă 
nepoată care s-a căsătorit a învăţat în România, în Giurgiu, apoi a terminat 
facultatea din Iaşi şi s-a căsătorit cu un român şi acum e în Anglia, la Lon-
dra” (IIA_E_1); comunicarea nemijlocită cu copiii: „Ne bucurăm că măcar 
ne sună” (FG_E_1_rural).

Conform studiului, atât vârstnicii instituţionalizaţi, cât şi cei care locuiesc 
în casele proprii se bucură când copiii îi telefonează şi se arată mulţumiţi şi 
în cazurile în care discuţiile telefonice cu copiii migranţi sunt rare şi de du-
rată scurtă. Liniştea şi starea lor de bine sunt asigurate de atenţia copiilor 
faţă de ei şi constatarea faptului că aceştia sunt bine. Totuşi, bătrânii insti-
tuţionalizaţi sunt mai trişti şi mai pesimişti în legătură cu comunicarea mai 
rară şi / sau lipsa comunicării cu copiii. 

Atât unii vârstnici care au copii şi nepoţi plecaţi la muncă peste hotare, cât 
şi unii care locuiesc împreună cu ei au ca sursă / obiect al bucuriei sănăta-
tea şi reuşita bună la învăţătură a nepoţilor. „Eu mă bucur că nepoţii mă 
ascultă şi-s sănătoşi, de nepoţi mă bucur că învaţă toţi bine” (IIA_E_17). 
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Vârstnicii conştientizează responsabilitatea autoasumată în  legătură cu 
creşterea şi educaţia nepoţilor, ei recunosc că situaţia respectivă îi bucură 
şi le asigură compensarea sentimentului de singurătate şi inutilitate: „Am 
dădăcit toată viaţa copii, dar cu aceştia răspunderea parcă e mai mare. Dar 
m-am deprins foarte tare cu ele... parcă nu aş putea deja fără ele, fără gri-
ja pe care o am... E o bucurie pentru orice bunică să-şi dădăcească nepo-
ţii. Mai bine aşa decât cei care stau singuri şi nu are cine le deschide uşa...” 
(IIA_E_14). 

Rezultatele studiului pun în  evidenţă faptul că  trăirea emoţiei de  triste-
ţe derivă (ca şi bucuria) din comunicarea vârstnicilor cu copiii plecaţi la 
muncă peste hotare. Vârstnicii au menţionat că  atunci când vorbesc cu 
copiii lor se întristează din cauza:

 - regretului că familia este temporar dezintegrată: „Ne pare rău că nu 
suntem împreună cu dânşii” (FG_E_1_rural);

 - sentimentului de insecuritate: „Mă întristează că nu este aici. Mă în-
grijorez ce voi face când nu voi mai putea” (IIA_E_20);

 - constatării că plecarea peste hotare nu a soluţionat problema şomaju-
lui: „Nu sunt mulţumită de faptul că nu au de lucru” (IIA_E_25);

 - dorului de copii şi nepoţi: „Aş vrea să fie aici, îmi este dor de ei, hai 
că de ăştea maturi… Dar de nepoţi, mai tare mi-i dor” (IIA_E_1).

Unii respondenţi au descris propriile manifestări comportamentale care 
exprimă intensitatea emoţiilor trăite în  legătură cu plecarea copiilor: 
„Atunci când vin plâng şi când îi petrec plâng” (FG_E_1_rural): „Ies la bal-
con... mă uit la toată lumea asta... şi parcă în ea văd… şi o pereche… şi mi se 
face aşa un dor de fata mea... nici nu vă pot reda” (IIA_E_11).

Trauma separării de copii este trăită intens de unii respondenţi vârstnici: 
„A te despărţi de copil asta este o durere sufletească şi trupească” (IIA_E_5), 
însă aceasta nu-i face să atribuie copiilor stări de culpabilitate: „Îi duc scâr-
ba, lipsa lui, dar nu îl  învinovăţesc” (IIA_E_5). Unii vârstnici au relatat 
că uneori depăşesc durerea separării de copii prin consum de alcool. 

Unele persoane vârstnice participante la studiu susţin că, deşi tristeţea şi 
dorul de copii şi nepoţi sunt trăite intens, ei nu acceptă ideea de a se muta 
cu traiul în ţara în care muncesc copiii. În unele cazuri incertitudinea şi / 
sau refuzul de a pleca la copii sunt condiţionate de sentimentul de datorie 
şi responsabilitate a unor vârstnici faţă de părinţii decedaţi. „Cum să merg 
acolo? Dar nici nu ştiu… dacă nu mor până atunci... poate am să merg... 
dar când îmi este dor de părinţi, mă duc la cimitir... mi-e dor de pământul 
nostru... şi aceste lucruri ne dau mult... cine să meargă la ei, dacă eu am să 
fiu acolo?” (IIA_E_11), în alte cazuri se manifestă ataşamentul puternic 
de comunitatea de origine: „Acolo m-am născut, acolo am crescut şi în-
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totdeauna îmi stă fotografia în ochi şi niciodată din inimă nu-mi dispare 
greutatea” (IIA_E_19).

Conform studiului, evenimentele de viaţă care produc plăcere şi satisfac-
ţie vârstnicilor cu copii plecaţi la muncă peste hotare sunt axate, prepon-
derant, pe activităţile care presupun prezenţa copiilor: „Iaca când vine el 
şi băiatul, ne strângem la Anul Nou, la Paşte... Când se adună toată lumea 
de sărbători” (IIA_E_2); „Îmi plac sărbătorile, când se adună, pentru că noi 
suntem o familie mare, veseli, discutăm. Nu ne sfădim, cum sunt alţii care se 
bat...” (IIA_E_4).

Unii respondenţi îşi găsesc alinare în frecventarea bisericii: „Biserica îmi 
aduce o plăcere mare, acolo-i aşa o bunătate, atitudine, laudă, asta îmi place 
foarte mult” (IA_E_21) şi în relaţionarea cu ceilalţi: „Acum îmi place să mă 
duc la biserică, să slujesc şi să spun rugăciunile, să se audă în toate laturile şi 
mă satisface şi parcă îmi pare că se depărtează greutăţile. Bucurie am atunci 
când sună telefonul şi îmi vorbeşte copilul şi întreabă ce fac. Mă bucur când 
cineva îmi deschide uşa şi îmi aduce o felie de pâine, îmi aduce un cuvânt 
bun, îmi place când cineva mă ia în seamă” (IIA_E_5).

Studiul constată că unele persoane în etate au plăcere de la faptul că sunt 
beneficiari ai unor servicii sociale primare, cum ar fi, spre exemplu, can-
tina socială: „Pe noi de trei ori ne invită la prânz, cadouri de sărbători şi ta-
man sunt necesare – mazăre, ceea ce îmi trebuieşte pentru masă” (IIA_E_21). 
Această constatare este valabilă şi pentru vârstnicii din azil, care susţin 
că serviciile specializate le asigură satisfacerea deplină a nevoilor compa-
rativ cu mediul singuratic de acasă: „Dacă avem o problemă sau dacă apare 
o întrebare, noi ne adresăm directorului nostru” (FG_E_urban_azil); „Pro-
babil, eu aici singur mă simt bine, pentru că eu nu spăl, nu fac mâncare, dacă 
aş şi singur acasă, ar fi şi multe neajunsuri, n-aş putea face aceea, n-aş putea 
face aceea, dar aici sunt îngrijit” (FG_E_rural_azil). Aceste relatări denotă 
nevoia unor vârstnici de o persoană de  suport în  îngrijirea personală şi 
primirea acestui suport de la colaboratorii din azil.

Datorită accentului pus pe importanţa muncii care aduce venit în cultu-
ra noas tră, bătrâneţea oferă majorităţii oamenilor un simţ substanţial al 
pierderii. Printre problemele care provoacă neplăceri şi insatisfacţii per-
soanelor în etate, conform studiului, menţionăm:

 - Reducerea propriilor capacităţi fizice: „Ce poate să-mi placă acum, 
dacă nu pot face? Iată am de săpat acum în grădină, dar nu pot săpa. 
Am săpat ieri cu băieţii, dar iată că băiatul s-a dus azi la lucru şi am ră-
mas singur cu nevasta” (IIA_E_16).

 - Deteriorarea stării de sănătate: „Mai mult sănătatea, zic aşa să dea 
Domnul sănătate, să mai pot creşte aceşti doi copii ca ei să rămână să 
ajungă la pâinică (să-şi poată câştiga pâinea)” (IIA_E_2). 



88 89

Efectele psiho-sociale ale migraţiei

 - Situaţia materială precară: „Pensia e mică, nu ajunge, iată fata nu 
trimite, ea primeşte o dată în lună şi atunci trimite. Pensia am primit-o 
pe data de 13 şi iată nu mai am nimic, nu a trecut nici o săptămână” 
(IIA_E_16). 

 - Lipsa comunicării afective: „E trist şi plictisitor şi mai ales fără moşul. 
Fiul e fiul, el tot e singuratic. Eu îl înţeleg, el are nevoie să comunice cu 
prietenii lui, da? Ce să stea cu mine?” (IIA_E_21).

 - Lipsa unor servicii comunitare pentru bătrâni: „Îmi place atunci 
când am unde mă duce, a fost la noi grădiniţă de bătrâni şi s-a stricat… 
acolo mă duceam şi povesteam, de când eram micuţă de la cinci ani şi 
până în prezent” (IIA_E_6).

 - Adicţiile şi metehnele omeneşti: „Nu îmi place în general beţia, fuma-
tul, nu îmi place desfrânarea şi lăcomia, mândria, nu îmi plac oamenii 
care vorbesc în deşert care vorbesc, vorbesc fără nici un înţeles, şi sunt 
mulţi oameni de aceştia aici în sat...”(IIA_E_5). 

Realizarea studiului a permis şi punerea în evidenţă a evenimentelor de via-
ţă care provoacă neplăcere şi insatisfacţie vârstnicilor instituţionalizaţi:

 - Lipsa familiei: „Eu nu am aşa o bunăstare, pe care am avut-o atunci, 
asta-i în primul rând. Familia este în al doilea rând. Copiii, vrei-nu vrei, 
sunt ai tăi. Toate acestea au fost împreună şi nu pot fi comparate cu 
situaţia de acum. În ciuda faptului că sunt liniştit şi echilibrat, nu beau, 
nu fumez şi pot să mă ţin liber” (FG_E_3_urban_azil).

 - Existenţa unor probleme instituţionale care provoacă disconfort şi 
insecuritate vârstnicilor: „Ca aici să fie mai multă prietenie, să nu 
fie alcoolism, să nu fie oamenii, cui aici nu-i este locul...” (FG_E_3_ur-
ban_azil).

Sentimentul de singurătate lasă amprentă asupra vieţii afective a vârstni-
cilor. Din persoanele vârstnice implicate în studiu manifestă mai frecvent 
gândire pozitivă cei ce au rămas acasă cu cineva din membrii familiei (soţ 
/ soţie, nepot / ţi etc.). Lipsa unei persoane de suport condiţionează trăirea 
sentimentelor de izolare, singurătate, abandon, lipsă de afecţiune. „Când 
sunt singur, în singurătate, îmi vuieşte capul şi aşa simt o lipsă de mângâiere. 
Singurătatea pe noi tare ne chinuieşte, mai ales în timpurile noastre, că viaţa 
noastră este singuratică. Acum suntem împreună cu soţia mea şi mai am cu 
cine sfătui, cu un cuvânt, dar mai departe nu avem din altă parte aşa vreo 
mângâiere” (IIA_E_5). 

Unii vârstnici trăiesc frica şi anxietatea imobilizării cauzate de boală, ne-
voia de eventuale îngrijiri paliative şi autoasumarea sentimentului de po-
vară: „Eu acum mă străduiesc şi mă rog pentru sănătate… să fiu sănătoasă, 
să pot să mă port… să n-aibă nimeni grijă de mine... să fiu povara cuiva... 
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să nu cad, Doamne fereşte să cazi la pat şi să n-aibă cine să te caute, da chiar 
şi să aibă... eşti povară,... trebuie să şezi şi cineva să aibă grijă permanent 
de tine” (IIA_E_8). 

Frica şi anxietatea sunt specifice şi vârstnicilor-beneficiari ai instituţiilor 
de îngrijire rezidenţială pentru persoane în etate. Rezultatele studiului 
demonstrează că obiectul fricii vârstnicilor din azil îl constituie:

 - Beneficiarii cu probleme de  sănătate mentală: „Aici sunt foarte  
mulţi nebuni în  sensul deplin al cuvântului... Noi trăim în  frică. Şi 
acuma ziua veţi putea vedea că multe camere sunt închise. Oamenii se 
tem, iar după cină, în genere, toate uşile sunt închise. Oamenii trăiesc 
în frică din cauza acestor oameni” (FG_E_3_urban_azil).

 - Abuzul de  alcool din partea angajaţilor: „Cel mai mare necaz este 
că la noi oamenii beau. Şi bea atât administraţia, cât şi subalternii” 
(FG_3_urban_azil).

 - Insecuritatea beneficiarilor: „Să luaţi în consideraţie un caz, care s-a 
întâmplat la noi două luni în urmă. Noi suntem aici 200 de persoane şi 
când am avut ultima adunare, nimeni nu a ridicat întrebarea referitor 
la pedepsirea persoanei, dar s-a pus întrebarea, de ce nu au oferit ajutor 
şi omul a ars pe jumătate şi a decedat a doua zi... Noi am avut o singură 
întrebare, de ce nu i-au oferit ajutorul?” (FG_E_3_urban_azil).

O altă problemă emoţională a vârstnicilor cu copii plecaţi la muncă peste 
hotare o constituie frică separării definitive de copii, neîntoarcerea aces-
tora acasă. Unul din experţii în problema bătrânilor a remarcat că „ei se 
tem că se vor pierde, o să plece copiii şi nu o să se mai întoarcă. Chiar şi 
copiii se tem de acest lucru, că o să plece mama lor şi nu o să se mai întoar-
că”. Sunt cazuri în care, datorită accentului pus în cultura noas tră pe faptul 
că „copiii trebuie să fie sprijin la bătrâneţe”, separarea de copii oferă oa-
menilor un simţ substanţial al pierderii. Plecarea copiilor de acasă pe ter-
men lung, slăbirea şi / sau dispariţia contactelor cu copiii proprii implică 
deplasarea de la statutul predefinit – „am copii şi o să aibă cine mă ţine 
la bătrâneţe” – la unul care este ambiguu şi necunoscut – „nu ştiu nimic 
nici despre copii, nici cum o sa-mi duc bătrâneţile”. Necunoscutul sperie 
şi este alimentat de discuţiile altor persoane din comunitate cu privire la 
dispariţia copiilor. Faptul că aceşti copii plecaţi la munci peste hotare nu-i 
contactează timp îndelungat condiţionează apariţia la vârstnici a reprezen-
tărilor negative cu privire la starea acestora. Anxietatea, frica, aşteptările 
îndelungate ale unor semne de viaţă din partea copiilor migraţi determină 
sentimentul de singurătate, stigmatizare, izolare: „Este un caz, chiar două 
cazuri că părinţii s-au pierdut peste hotare şi buneii au grijă de nepoţi ca 
de copiii lor. Iacă sunt două bunici care au aceeaşi situaţie, au grijă de nepoţi, 
bunica are grijă de nepoţică, ea este şi mamă şi tată. Eu am un caz în care 
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mama a plecat la muncă peste hotare, şi-a lăsat doi copii în 2000 şi 1999. 
Acolo i-au dat cămin familial, ea a făcut reparaţie, a sunat acasă şi a spus 
că vine să ia copiii la Moscova. Ea s-a pierdut venind acasă şi de câţiva ani 
nimeni nu ştie unde este ea – nu a revenit nici în Moldova şi nici în Moscova 
nu este. O femeie destul de  bună, grijulie, dar s-a pierdut revenind acasă 
în Moldova” (FG_EE_urban). Starea de incertitudine cu privire la faptul 
dacă copiii migraţi mai sunt în viaţă poate fi asociată, în acest context, cu 
pierderea identităţii, cu o confuzie a rolului parental, a siguranţei financi-
are şi necesită ajustări psihologice semnificative. Impactul pierderii con-
tactului cu copiii pe termen lung poate fi asociat cu pierderea bunăstării 
psihologice de către vârstnici şi un moral scăzut.

Trăirea intensă a fricii pentru pierderea copiilor plecaţi peste hotare este 
confirmată de  mulţi vârstnici: „Mă sculam din somn, şedeam şi mă gân-
deam: „Doamne, oare nu mi-a aduce-o în sicriu?” Nişte gânduri... Tot şed şi 
mă gândesc să n-o ucidă, să nu moară din bătăi că e bolnavă de-i putredă 
şi ea... Şi eu mă tem că mi-a trimite-o sau bolnavă de tot sau...” (IIA_E_12). 

O altă sursă de emoţii negative o constituie situaţia de risc în care se află 
vârstnicii cu copii aflaţi la muncă peste hotare, care sporeşte vulnerabili-
tatea victimală a lor. Studiul a scos în evidenţă faptul că comunicarea şi 
relaţionarea vârstnicilor cu membrii familiei biologice sau membrii fami-
liei extinse sunt marcate frecvent de violenţă şi alimentează trăirea emo-
ţiilor negative. Conform rezultatelor studiului, emoţiile negative produ-
se de  situaţia de  abuz sunt însoţite de  trăirea de  către bătrâni a  stării 
de frustraţie, condiţionată de faptul că agresorii sunt persoane apropiate. 

Furtul, jaful, escrocheriile provoacă psiho-traumatisme de durată pentru 
vârstnicii rămaşi singuri acasă în urma migraţiei copiilor. Aceste experi-
enţe alimentează trăirea stărilor de stres, afect, frustraţie şi a unei game 
variate de  resentimente în  legătură cu comiterea acestor delicte de către 
membrii de familie: „Eu mă duceam la magazin sau undeva şi ea venea şi 
lua şamponul ăsta şi mai avem şi de alte feluri... şi ea a venit şi eu nu eram 
acasă… şi le-a luat! Altcineva nu le-a luat. Tot ea, adică Cătălina, nepoţi-
ca cam fura lucruri mărunţele” (IIA_E_ 13). Femeia de 76 de ani relatează 
că, de fapt, conduita delincventă a nepoţicăi este direcţionată de sugestiile 
altor membri ai familiei extinse: „Du-te la mâca ceea că-i mai bogată şi are” 
(IIA_E_13). 

La reproducerea mnezică a  acestor evenimente, trauma se exteriori-
zează şi este trăită intens emoţional de  vârstnicii rămaşi singuri aca-
să în  urma migraţiei copiilor. Suportarea situaţiei de  abuz produse 
de  agresorii-rude este explicată de  vârstnicii cu copii aflaţi la muncă 
peste hotare „Ginerele... d-apoi cine? În general, nu prea era curat la 
mână, dar dacă era al nostru, ce puteai să zici..? Să facă fata de râs şi 
copiii...” (IIA_E_9).
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Pentru a evita trăirea sentimentului de ruşine colectivă, unii vârstnici as-
cund intenţionat comportamentele delincvente ale membrilor de familie, 
suferind în tăcere: „Soţul meu cu feciorul meu îl scoteau din încurcătură 
ca să nu ne facă de râs pe toţi” (IIA_E_9).

Trăirile afective negative ale vârstnicilor cu copii plecaţi la muncă peste ho-
tare condiţionate de situaţia de abuz sunt exteriorizate în procesul consilie-
rii spirituale ca o componentă a ritualurilor religioase. Un preot din comu-
nitate a confirmat că mărturisirile enoriaşilor denotă că rudele apropiate 
ale vârstnicilor comit delicte, provocând prejudicii materiale şi emoţio-
nale: „Aici în sat am auzit despre aşa cazuri, am auzit că de-a lor nepoţi, 
nu străini, le-au furat păsările, la altul le-a furat un cârlan, la altul a intrat 
în casă şi i-a furat vreo 2000 de lei” (IIA_E_5); „Mi-au furat găini. Le-a fu-
rat unu de aici care a ştiut... că le lua câte vreo două... cele mai frumoase... 
şi apoi a luat cucoşul... şi apoi tot aşa, câte trei, câte două” (IIA_E_10).

Una din problemele puse în evidenţă de rezultatele studiului este trăirea acu-
tă de către persoanele vârstnice cu copii plecaţi la muncă peste hotare a an-
xietăţii şi fricii faţă de un eventual abuz. Studiul demonstrează că gradul 
de vulnerabilitate victimală a persoanelor din comunitate corelează pozitiv 
cu sexul vârstnicului (mai pronunţat este la femei) şi scăderea capacităţilor 
de autoapărare condiţionate de particularităţile de vârstă: „Alte femei au 
avut scârbă... iaca ne-a întrat în casă şi m-a furat şi nu ştiu cine... asta când 
a rămas singură femeia, că erau plecaţi copiii. Hoţii aceştia se duc la acei 
oameni care nu se pot apăra, la acela se duce” (IIA_E_5). 

Starea de  stres este trăită de  persoanele vârstnice cu copii plecaţi la 
muncă peste hotare care au fost victime ale unei forme de  abuz, dar 
şi de către cele care experimentează doar în calitate de martori aceste 
practici abuzive. Şocul emoţional, abuzul fizic alimentat de durere, sen-
timente de insecuritate, umilinţă şi lipsă totală de protecţie sunt specifice 
vârstnicilor rămaşi singuri în  urma migraţiei copiilor. Unul din vârstni-
cii participanţi la cercetare a afirmat că „problemele sunt fără număr şi la 
toată mişcarea simt nevoie de  ajutor, aşa cum să spun, să mă ajute să 
îmi dea ceva, să mă ajute cu ceva. Eu în casă la mine eu şi acolo nu sunt... 
calc alături dacă nu văd bine, m-am lovit cu capul de perete, sunt bătrâni 
care au vedere bună, dar la mine vedeţi că am fost prădat în 2002, m-au 
prădat nişte hoţi în Hânceşti, au intrat la mine acasă, singur eram acasă 
şi m-au legat de  mâini şi de  picioare şi mi-au înfăşurat gura ca să nu 
pot striga, dar am strigat aşa de tare că am crezut că o să mă desfac. Eram 
singur atunci, dar copiii erau plecaţi atunci” (IIA_E_5). Reducerea bruscă 
a vederii ca o consecinţă a traumelor craniului produse de abuzatori este 
resimţită acut de vârstnic. Pe de o parte, sunt vii amintirile care provoacă 
stres post-traumatic, iar pe de altă parte, vederea slabă îl face să simtă acut 
nevoia de ajutor.
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Sentimentul de insecuritate în raport cu rudele constituie o altă sursă a an-
xietăţii, fricii şi a stărilor de afect. Conform relatărilor experţilor în proble-
ma bătrânilor din municipiul Bălţi, unii vârstnici singuratici cu copii aflaţi 
la muncă peste hotare şi unii vârstnici reîntorşi de la muncă din afara ţării 
sunt deposedaţi de locuinţe de către apropiaţi sau sunt declaraţi drept „dis-
păruţi fără urmă”. Aceste practici de marginalizare, lipsire abuzivă de locu-
inţă, abandon şi izolare a vârstnicilor au impact direct asupra degradării 
psihice, a preluării unui nou stil de viaţă – cel de boschetar, a imposibilităţii 
de redobândire legală a locuinţei. „Aceasta se întâmplă mai des cu oamenii 
în etate, când soţul sau soţia au plecat peste hotare. Unul rămâne aici, ceva 
nu se împacă, apar alte interese în  familie şi vând apartamentul, astfel se 
declară dispărut fără urmă. Când cealaltă persoană se întoarce, el de acum 
nu mai are nici casă, astfel de cazuri se întâmplă des. Aceasta se întâmplă 
mai des cu bărbaţii când vin acasă de peste hotare” (FG_EE_urban). Altă 
problemă enunţată de experţi vizează implicarea directă a rudelor în co-
miterea fraudelor imobiliare şi imposibilitatea apărării legale a vârstnicilor. 
„Cu aceasta se ocupă mai mult rudele, fac totul oficial şi după aceasta nu 
se mai poate de restabilit nimic înapoi” (FG_EE_urban). Impactul acestor 
practici distructive se regăseşte în depresiile şi tentativele suicidare trăite 
de unii bătrâni.

Vârstnicii instituţionalizaţi nu trăiesc emoţii negative produse de o situ-
aţie de abuz în instituţie. Dimpotrivă, unii vârstnici au relatat că în azilul 
pentru bătrâni se simt „de o sută de ori mai bine”(FG_E_3_urban_azil) şi 
că nu au senzaţie de control şi putere specifice violenţei domestice: „Nu 
depindem de nimeni, acasă o să te comande, dar aici nu te comandă nimeni, 
trăieşti aşa cum vrei” (FG_E_3_urban_azil).

În acelaşi timp, studiul atestă trăirea nostalgiei şi a dorului de casă de că-
tre unii vârstnici instituţionalizaţi: „Ca acasă nu-i nicăieri” (FG_E_4_ru-
ral_azil). Defavorizarea emoţională şi dezechilibrul afectiv al vârstnicilor 
sunt condiţionate de dorinţa acută de a a-şi satisface nevoia de a trăi şi / 
sau a deceda în propria casă: „Eu mă gândesc să mă duc, să ajung acasă, ca 
să mor în casa mea” (FG_E_3_urban_azil).

Experţii au relatat că  „persoanele în  etate sunt timide, fricoase, bolnăvi-
cioase, depresive, adică de multe ori nu merg la contact din motivul că au 
atâtea probleme şi nu ştiu de  la ce  să înceapă şi nici nu au încredere... se 
acomodează la situaţia în  care ajung, dar pe parcurs vor să contacteze şi 
vor să se schimbe, fiecare om tinde spre linişte, calmitate” (FG_EE_urban). 
Concomitent, rezultatele studiului scot în evidenţă şi alte diferenţe dintre 
vârstnicii rămaşi fără suportul copiilor plecaţi la muncă peste hotare şi cei 
ai căror copii sunt acasă.

Specialiştii participanţi la studiu au relatat că vârstnicii cu copiii plecaţi 
la muncă peste hotare, spre deosebire de  cei cu copii acasă, se con-
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fruntă cu următoarele probleme: (i) dorul imens de copiii plecaţi; (ii) 
grija copiilor plecaţi; (iii) probleme de sănătate; (iv) depresii; (v) res-
ponsabilitatea îngrijirii nepoţilor; (vi) marginalizare; (vii) pierderea 
locuinţei; (viii) apariţia adicţiilor precum căutarea  refugiului; (ix) 
lipsa locului de trai: „Am întâlnit persoane, care pe motiv de depresie 
au vândut apartamentul, au început să bea alcool, au rămas în  stradă 
şi pe urmă apar problemele şi mai mari: ce-i de  făcut cu ei, unde de-i 
aranjat, unde de-i stabilit cu traiul şi copiii nici nu răspund” (FG_EE_
urban); (x) stres emoţional: „Durabilitatea vieţii vârstnicilor în  peri-
oada când pleacă copiii scade... totuşi, stresul acesta emoţional le cau-
zează şi le scurtează undeva viaţa, vorbesc chiar ei...”(FG_EE_urban); 
(xi) schimbări la nivel de personalitate, apariţia neîncrederii în alţi 
oameni: „Noi luăm la evidenţă doar persoanele la care copiii nu sunt 
în Republica Moldova, adică sunt plecaţi la muncă peste hotare. Când 
se adresează după ajutor material, noi mergem acasă şi investigăm si-
tuaţia lor familială, condiţiile de trai şi... mă uit, am să pot să lucrez cu 
ei sau nu, sau le dau cazul acesta altor colegi care ar putea să lucreze 
cu aceşti bătrâni, pentru că este foarte greu să lucrezi cu ei, sunt foarte 
neîncrezători” (FG_EE_urban).

Unii vârstnici care îngrijesc de  nepoţi solicită suport specializat de  asis-
tenţă psihologică a  propriilor nepoţi defavorizaţi emoţional: „Am fost 
în teritoriu, o fetiţă de şase ani stă în îngrijirea bunicii, bunica este invalid 
de gradul doi, noi o întrebăm de ce aveţi nevoie... zice că eu nu vreau colete, 
zice că poate vă organizaţi şi faceţi un grup sau vorbiţi cu un psiholog cu 
fata, că ea pe mine nici nu mă ascultă. Ea e la calculator 24 ore din 24, 
absolut nu am ce vorbi cu dânsa... poate asistentul social cu un psiholog, 
vă organizaţi, faceţi un grup şi măcar o dată în săptămână vă întruniţi...” 
(FG_EE_urban_rural).

O altă problemă a vârstnicilor cu copii aflaţi la muncă peste hotare vizea-
ză tendinţele autodistructive ale acestora. Gândurile cu tentă suicidală re-
prezintă consecinţa stărilor depresive, a instabilităţii emoţionale, a durerii, 
a  sentimentului de  impas interminabil etc. „Când ţi-i rău... te gândeşti…
„Doamne, de ce nu mor?”, dar a doua zi îţi dai seama că ce prostii te gân-
deai, că fiecare vrea să mai trăiască...” (IIA_E_8); „Au fost nişte situaţii şi 
greu mi-a fost, n-aveam ce să mâncăm şi de două ori am vrut să mă omor” 
(IIA_E_12).

Suportul afectiv pentru vârstnici este minim şi se reduce la persoanele 
cele mai apropiate: „Aşa, nişte bucurii nu prea am avut. Secretele le spun 
nepoatei care locuieşte aproape, avem nişte relaţii bune” (IIA_E_3); „Cel 
mai aproape acum e Vasile... concubinul. El mă susţine, mă ia cu binişorul, 
atunci când mi-i ciudă tare şi necaz... El găseşte o vorbă blândă să-mi spună 
şi mă ajută” (IIA_E_15). În unele cazuri, este evitată intenţionat obţinerea 
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unui suport emoţional, invocându-se cauza lipsei de confidenţialitate: „Eu 
sunt mai mult închisă. Mie nu-mi place să mă duc să mă plâng. Stau mai 
mult închisă în casă şi gata. Să te duci să te plângi şi să-ţi dea un sfat, să te 
ajute, poate, dar aşa să spună unul la altul...” (IIA_E_12). 

Studiul permite autorilor să concluzioneze:

 - la vârstnicii depresivi se intensifică deznădejdea şi pot apărea reacţii 
depresive sau idei de  inutilitate şi lipsă de sens al vieţii, cu tendinţe 
suicidare;

 - vârstnicii astenici se remarcă prin sentimentul de  autoapreciere, 
senzaţia de  prăbuşire a  prestigiului social, care determină senti-
mente de devalorizare şi lipsă de respect cu predispoziţie la reacţii 
depresive;

 - la vârstnicii schizoizi se pot acumula tendinţele de  izolare, refuzul 
contactului cu altul, preferinţe pentru păstrarea stereotipă a spaţiului 
locativ sau rolului, însoţite de indiferenţa pentru ceea ce se întâmplă 
în jur după satisfacerea nevoilor imediate;

 - pot apărea sentimente de gelozie, furie datorate scăderii prestigiului 
social, care duc la accentuarea stării depresiv-anxioase.

Concomitent, conchidem că defavorizarea emoţională a vârstnicilor are 
mai multe explicaţii, cum ar fi: 

 - faptul că situaţia materială a vârstnicului nu creează o stare „care să 
convină”;

 - faptul că, în general, bătrâneţea este asociată cu boala, singurătatea, 
stigmatizarea, izolarea;

 - există şi problema insuficienţei cronice a  veniturilor, ceea ce  poate 
conduce la frustrare şi revoltă, considerând valoarea pensiei ca fiind 
o lipsă de respect din partea statului pentru munca depusă;

 - pot apărea adevărate „nevroze de singurătate şi separare” ce vor acce-
lera stresul îmbătrânirii.

În acelaşi timp, situaţia bătrânilor instituţionalizaţi este mai securi-
zantă din perspectiva satisfacerii nevoilor fundamentale (hrană, îm-
brăcăminte, temperatură adecvată), nevoilor de  protecţie (acoperiş, 
siguranţă), nevoilor de comunicare şi relaţionare (de a  fi împreună 
cu cineva). Remarcăm, în  acelaşi timp, şi existenţa vârstnicilor in-
stituţionalizaţi care duc dorul casei, regretă situaţia şi-şi doresc să 
moară acasă. Prezenţa unei rude reduce sentimentul de persoană „pă-
răsită”, „uitată” şi asigură menţinerea legăturii cu experienţa şi amin-
tirile din trecut.
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•	 Imaginea de sine şi autopercepţia

Modificările psihologice produse în  viaţa vârstnicilor sunt rezultatul 
schimbărilor induse de vârstă, la baza lor existând factori interni, cum ar 
fi ereditatea şi modificările hormonale, precum şi factori externi, cum ar fi 
pensionarea, scăderea potenţialului biologic, patologia asociată, scăderea 
numărului membrilor de familie, decesul unor rude sau prieteni de vârste 
apropiate. Funcţionarea normală a unei persoane vârstnice cuprinde echi-
librul fizic, psihic şi social. Cele mai semnificative modificări psihologi-
ce se referă la modificarea atenţiei sau scăderea capacităţii de concentrare, 
diminuarea atenţiei voluntare, modificări ale capacităţii mnezice, în speci-
al, a celei de scurtă durată, modificările gândirii care au drept caracteris-
tică definitorie reducerea spontaneităţii, flexibilităţii, apariţia tulburărilor 
de adaptare rapidă şi a stereotipurilor.

Imaginea de sine a bătrânilor cu copiii plecaţi la muncă peste hotare este 
pronunţat marcată de senzaţia singurătăţii şi abandonului: „Nu doar se 
simte, dar se vede pur şi simplu. Singuri fără nici un ajutor” (FG_E_2_ru-
ral); „Nu are cine ne ajuta, suntem aşa singuri” (IIA_E_5); „Bărbatul m-a 
lepădat demult şi s-a dus la alta. Am crescut singură două fete. Dar acum 
şi ele m-au lepădat. Am ieşit la pensie demult, nu mai ţin minte cu câţi ani 
în urmă. Când am început să nu mai pot lucra” (IIA_E_18); „E greu, e greu. 
Toată vremea ieşi din casă, te uiţi poate îţi apare o scrisoare. Vii de undeva, 
te uiţi lângă prag, poate încălţăminte, cum să spun… a sunat telefonul, te 
gândeşti poate cineva” (IIA_E_18); „Şi mai mult noi copiii aşteptăm, nu 
ne ducem în ospeţie. Aşa e la noi ordinea – părinţii trebuie să aştepte copiii” 
(IIA_E_17). 

Vârstnicii din azil îşi profilează imaginea de  sine şi în  raport cu situaţia 
de aflare în grija altor persoane. Rezultatele denotă că mulţi vârstnici insti-
tuţionalizaţi se simt bine în instituţie, argumentând că în azil li se satisfac 
necesităţile vitale: „În azil este mai bine, poţi să fii milionar acasă, dar aşa 
condiţii cum sunt aici acasă nu o să le vezi în nici un caz” (FG_E_3_urban_
azil); „E mai bine aici, mâncarea e la timp, totul e la timp” (FG_E_3_utr-
ban_azil). Autoaprecierea unor vârstnici creşte datorită faptului că azilul îi 
lipseşte de sentimentul că prezenţa lor deranjează: „E mai bine aici, pentru 
că fiica are soţ, are copii şi să nu o mai deranjez” (FG_E_3_urban_azil).

Experţii în problemele bătrânilor susţin că pentru unele persoane în etate 
instituţiile de îngrijire rezidenţială sunt unica soluţie de acordare a supor-
tului social: „N-au nici unde să se deplaseze, ei sunt închişi cu problemele lor 
în casă, nu-i aude nimeni şi nu îi ştie nimeni” (FG_EE_urban).

Unele persoane în etate beneficiari ai serviciilor de  îngrijire rezidenţială 
duc dorul casei, rudelor şi îndeletnicirilor casnice cotidiene. „Eu să merg 
acasă. Să văd neamurile mele” (FG_E_3_urban_azil); „Eu acasă ce vreau 
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aceea fac, dar aici de ce să mă apuc, ce să fac? Trebuie acolo un gard de făcut, 
o ţintă de bătut, un ţurţur de dat jos, mă chemau acolo şi am făcut. Poate nu 
toată ziua, dar pe bucăţi, dar am vrut şi am făcut” (FG_E_3_urban_azil). 

Rezultatele scot în evidenţă senzaţia de persoană părăsită, înstrăinată au-
to-percepută de unii vârstnici. 

Studiul relevă că mulţi vârstnici se resemnează situaţiei şi nu doresc să o 
schimbe esenţial, cu excepţia păstrării sau fortificării sănătăţii. „Nu vreau 
nimic să schimb, eu vreau sănătate. Numai sănătate, să nu mă doară pi-
cioarele” (IIA_E_13). Majoritatea vârstnicilor incluşi în cercetare acceptă 
inevitabilul, vorbesc cu uşurinţă despre moarte, unii afirmând chiar că o 
aşteaptă. „Da deja ce  schimbări?... că aş vrea să trăiesc... da îmi mănânc 
viaţa aşa...” (IIA_E_10); „Aştept sfânta moarte, ce pot să mai aştept dacă 
împlinesc la vară 77 de ani” (IIA_ELB_16). Din punct de vedere psihologic, 
acceptarea inevitabilului de către persoanele în etate denotă prezenţa unei 
evoluţii psihosociale normale a oamenilor.

Vârstnicii cu copii plecaţi la muncă peste hotare se caracterizează ca fiind: 

 - Ajutaţi de copii: „Eu am avut operaţie la inimă şi am dat 15 mii de lei. 
Copiii mi-au spus: „Mamă, noi vrem să te vedem” (FG_E_1_rural); 
„Dar mie mi-a pus feciorul în Chişinău, la Decebal, acolo în deal, mi-a 
pus dinţii, 12800 am dat pe dinţi” (FG_E_1_rural).

 - Părăsiţi, singuratici: „Eu nu am pe nimeni, nu am fraţi, surori… Are 
să te găsească mort într-o noapte şi gata” (FG_E_1_rural).

 - Discriminaţi: „Tineretul stă acasă, da noi muncim” (FG_E_1_rural).

 - Săraci: „Da noi am crescut cinci băieţi, fără părinţi, tata s-a dus pe 
front şi nu l-am mai văzut şi mama ne-a lepădat şi s-a măritat, iar 
noi am  crescut la nişte bunei… ştim tot greul şi am  trecut foamea 
în 1947 şi am dus şi sărăcie şi tot şi mai departe, şi acum tot, tot, tot” 
(FG_E_1_rural).

 - Neputincioşi, în nesiguranţă: „Cine să sune, dacă nu ne mai putem 
scula din pat?” (FG_E_1_rural); „Mă gândeam aşa, s-a sfârşit cu mine, 
uşa încuiată, nu vine nimeni, soţia nu-i acasă, nu ştie nimeni, copiii nu 
ştiu despre asta, nu putem să transmitem nimic” (FG_E_1_rural).

Alte particularităţi ale persoanelor în etate au fost evidenţiate de către experţi:

 - Tendinţa exagerată a  vârstnicilor de  a  economisi: „Orice lucru 
îl strânge, să nu se cheltuie prea mult, dacă îi trimit o haină se îmbracă, 
dar dacă vede că haina ceea e bună, ea o strânge şi o pune acolo la loc” 
(FG_EE_urban_rural).

 - A păstra anumite bunuri pentru ritualurile de înmormântare: „le 
strânge care o să fie bune la înmormântare” (FG_EE_urban_rural).
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 - Sentimentul că sunt ai nimănui: Sunt unii bătrâni care categoric nu 
vor să meargă la medic să facă vreo consultaţie. Există unii care spun: 
„nu-mi trebuie nimic, copiii au plecat, cui trebuiesc eu, nu au sa mă mai 
vadă”. Astfel, bătrânii stau acasă şi nu primesc pe nimeni, nu doresc să 
comunice cu nimeni.

 - Rămaşi fără îngrijire: „Sunt la fel ca şi copiii, care au rămas fără îngri-
jire părintească, ca şi acei copii rămaşi singuri...”(FG_EE_urban_rural).

 - Părăsiţi, abandonaţi, fără susţinere morală.

Insecuritatea proprie este resimţită acut de vârstnicii cu copii plecaţi la 
muncă peste hotare. Conform studiului, vârstnicii se autoapreciază ca 
persoane cu risc victimal sporit, aducând multiple exemple de experienţe 
de abuz, trăite de ei şi / sau de covârstnici: „Da, cu câţiva ani în urmă, un 
om tânăr a primit un colet din Italia, soţia lui lucra acolo, şi alţi doi indivizi 
l-au urmărit, şi iaca pe dealul cela acolo, l-au omorât şi i-au luat coletul 
cu 200 Euro” (IIA_E_1); „Au furat pe data de 22 iulie geanta mea din tren, 
am pus-o lângă scaun şi când m-am uitat, nu era. Dar acasă au încercat uşa, 
să intre în casă” (IIA_E_3); „Ştiu cazuri în care au rămas fără casă. O rămas 
singurele şi tot aşa le-o sunat şi apoi ca să îl primească la gazdă şi a făcut şi 
au rămas femeile fără apartament şi măturau şi tot, au rămas sub pământ” 
(IIA_E_4).

Riscul victimal sporit al persoanelor în  etate cu copii aflaţi la munci 
peste hotare a  fost confirmat şi de către experţii din domeniu: „Ei se 
tem, fiindcă dacă în  familie este plecat cineva peste hotare, înseamnă 
că în acea familie sunt bani, sunt lucruri scumpe şi ei nu vreau să spună 
la nimeni că  copiii sunt plecaţi la muncă peste hotare, ei se tem” (FG_
EE_urban).

Imaginea de sine a unor vârstnici participanţi la studiu este alimentată şi 
de convingerea că şi-au exercitat bine rolul de părinte şi, în consecinţă, au 
copii cu care se pot mândri. Caracteristicile copiilor, apreciate drept rele-
vante şi scoase în evidenţă de către vârstnicii care au copii plecaţi la muncă 
peste hotare, sunt: 

 - Studiile superioare ale copiilor: „El a terminat Universitatea şi a lu-
crat la o întreprindere, unul a terminat Universitatea din Sankt Peters-
burg” (FG_E_1_rural).

 - Trăsăturile de caracter: „Ei sunt foarte buni copii, nu a fost vreodată 
ca ei să îmi spună vreun cuvânt rău, mă apără” (IIA_E_2_rural).

 - Competenţele şi performanţele copiilor: „Ei sunt ocupaţi, sunt în ser-
viciu, duşi prin Spania, America, România… Un nepot este în America, 
s-a căsătorit cu o moldoveancă, dar trăieşte în America, iar alt nepot, 
de la feciorul care este mort, este în România. Ei s-au dus pe puterea 
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lor, că sunt băieţi învăţaţi şi ei au avut capacitate, au învăţat limba 
engleză şi ştiu să se descurce” (IIA_E_5). 

Casa în care au trăit constituie un bun de valoare pentru vârstnici şi le 
influenţează identitatea de sine. Multe persoane în etate aflate în îngri-
jire rezidenţială povestesc despre casă precum că a fost lăsată copiilor: 
„Casa a rămas la fete, o fată e la Moscova”; a fost dată în grija statului: 
„A mea a rămas la Primăria din Ghindeşti”; a fost vândută: „Eu am vân-
dut-o…am dat banii la fecior, că-i a băietului casa… Şi băietul a decedat 
şi a rămas şi fără casă şi fără bani”; „A rămas fără nimeni… a vândut-o 
fiica… are mulţi copii”.

O problemă subliniată de  către experţii în  domeniu vizează necesitatea 
modificării legislaţiei naţionale în vederea lăsării în grija statului a  locu-
inţei persoanelor în etate singuratice în schimbul îngrijirilor rezidenţiale 
de durată. „La noi omul care-i peste hotare are dreptul ca să fie luat în deser-
vire, el lasă casa statului, el dă ceva, dar la noi nu dă nimic, noi îl luăm în de-
servire, iar casa rămâne nepotului, sau...” (FG_EE_urban_rural); „Cei din 
categoria „singuratici” ascund casa, testamentul în spatele unui nepot şi el 
real spune că: „eu copii nu am şi nimeni nu mă îngrijeşte.”  Şi el, într-adevăr, 
nu are copii, dar cineva real în spate acolo este, care se foloseşte de serviciile 
statului” (FG_EE_urban_rural).

Deci, vârstnicii îşi profilează imaginea de sine în raport cu situaţia de aflare 
în grija copiilor şi / sau a altor persoane. Majoritatea se simt singuri, aban-
donaţi, înstrăinaţi şi săraci. Imaginea autopercepută le scade din respectul 
de sine şi îi face să se autoaprecieze ca neprotejaţi şi neputincioşi. În gene-
ral, vârstnicii fac faţă situaţiei, se resemnează şi nu doresc să facă schimbări 
esenţiale, cu excepţia păstrării sau fortificării sănătăţii.

•	„Grijile noi”, îngrijirea nepoţilor

Îngrijirea nepoţilor constituie o gamă de „griji noi”, care marchează cel 
mai mult vârstnicii cu copii plecaţi la muncă peste hotare. Satisfacerea ne-
voilor fundamentale ale nepoţilor, îngrijirea acestora, asigurarea securită-
ţii şi a „bunei creşteri” reprezintă grijile de zi cu zi ale vârstnicilor cu copii 
plecaţi la muncă în străinătate. Responsabilităţile de îngrijire ale nepoţilor 
se realizează, în unele cazuri, parţial. Aceasta se explică uneori prin starea 
de sănătate precară a vârstnicilor: „Sunt singură şi nepotul vine la mine 
şi cere să-l hrănesc, să-l ajut, mama lui e la lucru peste hotare, aşa că... e 
foarte greu şi eu sunt bolnavă, inima, tensiune arterială, nu văd, nu aud...” 
(FG_E_2_rural) sau prin relaţiile intrafamiliale conflictuale: „În fami-
liile în care rămân copii la îngrijire apar conflicte între familiile de bătrâni, 
de bunei, care îngrijesc de copii... apar conflicte în familii chiar şi pentru bani 
şi pentru cine creşte copiii sau cine primeşte beneficiile care le trimit părinţii 
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de peste hotare... sau poate apar conflicte, că eu îngrijesc de copil, iar tu nu 
faci nimic” (FG_EE_urban_rural).

Reducerea capacităţilor fizice şi psihice specifice vârstei condiţionează 
dificultăţi serioase în îngrijirea nepoţilor: „Dacă ar fi neascultătoare, ar 
fi greu, dar aşa mă ascultă, moral nu este greu, dar fizic este greu, de dus, 
de adus este greu” (IIA_E_3). 

Experţii implicaţi în studiu afirmă că îngrijirea nepoţilor reprezintă pentru 
vârstnici „un efort foarte mare: să verifice temele pe acasă, să facă mâncare, 
să spele... Totuşi, suferă în acest caz copiii, pentru că ei nu obţin educaţia 
de care au nevoie, bunica nu mai are puteri ca să aibă grijă de ei, se ener-
vează permanent, stau în tensiune şi tot aşa mai departe” (FG_EE_urban). 
Copiii rămaşi în îngrijirea vârstnicilor aşteaptă ca aceştia să-i îngrijească 
la fel de bine ca mama. Nepoţii compară acţiunile, comportamentul, ati-
tudinile vârstnicilor cu cele ale mamei. Vârstnicii incluşi în studiu au rela-
tat că nepoţii resimt lipsa mamei frecvent, dar au emoţii puternice atunci 
când văd alţi copii cu mamele lor şi sesizează diferenţele în abordări. O 
vârstnică care îngrijeşte două nepoate spune că, deşi depune efort, rezulta-
tele nu corespund aşteptărilor copiilor rămaşi în îngrijire. Prezenţa mamei 
la evenimentele la care participă copiii este importantă pentru afirmarea 
personală şi socială a copiilor. Ei resimt lipsa mamei în faptul că nu arată 
la fel de îngrijiţi, apreciaţi, valorificaţi, încurajaţi ca şi copiii cu mame pre-
zente. Nepoţii trăiesc evenimente de viaţă semnificative pentru ei fără a le 
da culoare emoţională pozitivă: nu au cu cine împărtăşi bucuria, se simt 
privaţi comparativ cu copiii cu mame prezente, nu au cu cine se fotografia 
şi privi ulterior pozele. Aceste situaţii determină trăirea emoţiilor negative 
chiar şi la sărbătorile multaşteptate care le accentuează lipsa mamei. „Anul 
trecut, fiica şi ginerele au spus că: „lasă că vă trimitem, vă trimitem bani” şi 
până în ziua de azi n-au trimis. Cum să vă spun, nu aveam de-o bomboană. 
Da nici la Anul Nou ei nu au putut să vină, ei singuri nu au avut ce mân-
ca. Ca să vie la brad, că toţi copiii se duceau la brad şi erau cu mame, dar 
nepoatele cu mine s-o dus. Eu nu le-am gătit aşa cum ştie mama, că-i tână-
ră şi ştie cum să le gătească şi ele plângeau, spuneau că, atunci când era mă-
mica, le fotografia, mămica făcea aşa, mămica făcea aşa, eu ştiu că mămica, 
era să facă dacă era ea, dar dacă nu-i…” (IIA_E_24).

Stările afective fluctuante ale vârstnicilor, labilitatea emoţională enunţate 
ca particularităţi distincte de  către experţi şi-au găsit expresie şi în  re-
latările persoanelor în  etate care au în  îngrijire nepoţii proprii. „Fata 
mea o educam că era a mea, dar nepotul este mai drăgălaş încă. Atunci 
aveam mai multă răbdare, dar acum mă enervez repede, dar nu vreau… 
întotdeauna mă strădui să ies cu cuvinte plăcute, să nu audă cuvinte 
rele” (IIA_E_4); „Uneori îi spun că este egoist... şi nu se poate şi dacă 
face ceva rău, eu îl pedepsesc... îi scot Playstation-ul, TV-ul şi nu-i per-
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mit, iar el se enervează, plânge, se supără că  îl pedepsesc... dar cum 
să nu-l pedepsesc? Trebuie s-o fac, pentru că trebuie să înţeleagă... nu 
îi place pedeapsa, când strig la el... sau cu voce tare... lui îi place calm, 
liniştit...”(IIA_E_11).

Îngrijirea nepoţilor solicită vârstnicilor cu copii aflaţi la muncă peste hota-
re competenţe lingvistice, matematice, cunoaşterea unei limbi de circulaţie 
internaţională, pentru a face faţă expectanţelor propriilor nepoţi: „O duc 
la şcoală... apoi o întâlnesc de la şcoală... apoi mă duc la limba engleză... şi 
după facem lecţiile împreună. Unele le face singură, dar româna o  facem 
împreună pentru că avem multe prin dicţionar de căutat” (IIA_E_3); „Era 
clasa I, taman când este mai greu... la matematică îl ajutam până acum, dar 
acum nu pot pentru că s-a schimbat, nu este ca mai înainte. Engleza o învaţă,  
şi acum el mă corectează şi îmi spune că nu pot vorbi corect engleza. Ce să vă 
spun, cu băiatul eu mă împac” (IIA_E_4).

O altă problemă evidenţiată de către vârstnicii implicaţi în studiu o con-
stituie comportamentul deviant al nepoţilor lăsaţi în îngrijire şi trăirea 
autoacuzării pentru aceasta şi a  fricii ca nepoţii să nu preia comporta-
mente deviante: „De anul trecut, de la Anul Nou a început să nu înveţe, să 
răspundă… a luat nişte bani din casă şi i-a cheltuit cu prietenii… l-am 
scăpat… poate că eu sunt vinovată, dar eu mă învinovăţesc pe de o parte, 
pe de altă parte, mă îndreptăţesc... eu n-am putut… eu am avut operaţie 10 
luni de zile” (IIA_E_8).

O femeie de 82 de ani, care are în îngrijire trei nepoţi, povesteşte că îi în-
grijeşte de la vârste foarte timpurii: „Acum am 11 nepoţi. Nu am grijă nici 
de unul, numai de ăştia pe care mama i-a părăsit, fetiţa avea 7 luni, băiatul 
avea un an jumate şi peste un an mi-a mai adus încă una de acolo. Iată 
ăştia trei mă pun la pământ. Până acum au fost îndestulaţi după mine. Dar 
acum o zis că părinţii sunt în viaţă. Dar unde-i mamă-sa? Mamă-sa s-a 
măritat de o sută de ori şi cu nimeni nu trăieşte, dar tatăl lor e invalid, o zi 
lucrează, dar trei gogeşte” (IIA_E_19). 

Experţii implicaţi în studiu remarcă faptul că, deşi vârstnicii îngrijesc ne-
poţii, suplimentar ei îşi fac griji şi pentru copiii proprii aflaţi la muncă 
peste hotare: „De multe ori, ei psihologic îşi fac griji, acestea sunt perma-
nent vrei nu vrei, că  ei au emoţii, ce  va fi cu copilul meu” (FG_EE_ur-
ban_rural).

O „nouă grijă” a vârstnicilor cu copii plecaţi la muncă peste hotare o con-
stituie rezistenţa la atitudinile şi practicile discriminatorii ale vecinilor: 
„Comportamentul vecinilor poate uneori să fie discriminant  – „asta-i fără 
nimeni, o lăsat-o copiii” şi aşa mai departe... îi discriminează într-o anumi-
tă măsură” (FG_EE_urban). Etichetările sociale de tipul „bătrâni părăsiţi”, 
„lăsaţi de copii” le conferă sentimentul că nu sunt ca şi ceilalţi, care au co-
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piii acasă. Totodată, vârstnicii care îngrijesc de nepoţi au grija gestionării 
banilor care trebuie să satisfacă atât nevoile nepoţilor, cât şi ale îngrijito-
rilor: „Des la bătrâni nu le ajung bani pentru cheltuieli, fiindcă au o pensie 
mică, iar copiii pleacă pentru un an de zile şi pot să nu trimită nimic, iar cu 
această pensie de 600, 800 de lei nu poţi face nimic, fiindcă preţurile cresc pe 
zi ce trece. Cel mai important pentru bătrâni este să aibă de mâncare şi bani 
pentru medicamente” (FG_EE_urban).

Concluzionăm astfel că  satisfacerea nevoilor fundamentale ale nepoţilor, 
îngrijirea acestora, asigurarea securităţii şi a  „bunei creşteri” reprezintă 
grijile de  zi cu zi ale vârstnicilor cu copii plecaţi la muncă peste hotare. 
Grija pentru nepoţi este suplimentată cu grija pentru copiii plecaţi. Res-
ponsabilităţile de îngrijire a nepoţilor se realizează, în unele cazuri, parţial, 
deoarece mulţii vârstnici au o stare de sănătate precară, capacităţi fizice şi 
psihice reduse, stări afective depresive.

•	 Comunicarea / relaţiile cu membrii familiei plecaţi peste hotare şi su-
biectele discutate 

Modalitatea de  realizare a  comunicării vârstnicilor cu copiii plecaţi la 
muncă peste hotare o constituie preponderent telefonul şi, în unele cazuri, 
telefonul mobil sau internetul. Datele obţinute ne-au permis să identificăm 
frecvenţa comunicării vârstnicilor cu copiii plecaţi la muncă peste hotare. 
Mulţi vârstnici susţin că ei comunică cu copiii lor în diapazonul de frec-
venţă „o dată, două ori în săptămână – o dată în lună”.

În unele cazuri, comunicarea se realizează direct, fiind asigurată de veni-
rea acasă a copiilor: „Comunicăm la telefon şi mai vin aşa şi mai vorbim... 
îl aştept acum să vină. Are trei ani de când nu a  fost. Îmi sună în fieca-
re săptămână că plăteşte telefonul şi este scump. Şi nepoţii mai rar sună” 
(IIA_E_5).

Studiul a scos în evidenţă şi unele situaţii particulare, cum ar fi ruperea 
legăturii pe timp îndelungat cu copiii migranţi din cauza dispariţiei 
acestora: „10 luni de zile, nimic absolut nu ştiam despre dânsa... a ieşit 
din casă şi a plecat...” (IIA_E_8). Concomitent, ruperea legăturii cu co-
piii migranţi este remarcată şi de către vârstnicii instituţionalizaţi, unii 
din ei afirmând despre întreruperea legăturii de ani de zile: „Nu m-a 
sunat iată de un an” (FG_E_3_urban_azil); „N-a fost niciodată de când 
sunt aici… de când s-a deschis azilul eu sunt aici… de 10 ani” (FG_E_4_
rural_azil); „Nu, nu a  fost o  dată, de  câţi ani sunt aici  – de  cinci ani” 
(FG_E_4_rural_azil).

Unii vârstnici intervievaţi pentru studiu au remarcat că nepoţii aflaţi în în-
grijirea lor nu doresc să comunice cu mama în semn de protest faţă de ab-
senţa acesteia (a se vedea Caseta 11.).
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CASETA 11 Studiu de caz. Nedorinţa copiilor de a comunica cu 
mama (IIA_E_12)

„Nu vor, când îi sună ea, nu. Nu ştiu de ce ei aşa se comportă... că tot mai stăm 
seara cu femeile aici pe scaun şi toţi „Mama, tata!”, care striga la mama, tata, 
dar ei şedeau ca doi străini acolo şi se uitau când la unul, când la altul. Şi ştiţi 
că n-o să uit niciodată ziua aceea, şi tot aşa se uitau cum alţii se jucau, şi au 
venit în casă pe urmă şi tot trişti şi au zis: „Noi o să-ţi spunem ţie „mamă”, se 
poate?” Şi din ziua aceea „mamă, mamă, mamă”, ca să aibă şi ei cui să-i spună 
„mamă”. Şi de atunci până în ziua de azi îmi spun mamă. Ăsta mai mare îi mai 
ruşinos, dar aista mai mic care e în clasa a 7-a zice: „Da ea n-are inimă şi dacă 
va veni ea acum acasă, eu să-i spun ei „mamă”? Dacă ea ne-a lepădat şi n-a 
avut grijă de noi?” Şi acum câteodată tot aşa îmi spune: „Ce se gândeşte ea?”.

Constatăm că vârstnicii instituţionalizaţi sunt contactaţi telefonic mai rar 
de către copiii lor la telefonul comun. Unii vârstnici instituţionalizaţi au 
relatat că uneori copiii îi vizitează: „Deunăzi a  fost. Vine. Eu stau singur, 
mi-i urât, am noroc măcar de televizor (FG_E_3_urban_ azil).

Iniţierea contactelor / comunicării aparţine totalmente copiilor. Unii 
vârstnici cunosc numărul de telefon al copiilor aflaţi la muncă peste hotare 
şi pot să-i contacteze, în anumite situaţii: „Noi ca să-i sunăm facem doar un 
semn, ca ei să primească” (FG_E_1_rural).

Studiul a constatat că durata discuţiilor telefonice întreţinute de vârst-
nici cu copiii migranţi este mică şi variază de  la un minut la 10 mi-
nute: „O dată în lună şi puţin, că el îi dă telefonul şi îi dă un minut, două” 
(IIA_E_12); „Lasă că  om suna mai încolo. Cum mai trăiţi, de  mâncare 
ce este… ei toate cele bune”(IIA_E_17).

Subiectele discuţiilor susţinute de către vârstnici cu copiii plecaţi la mun-
că peste hotare sunt diverse. Unii vârstnici singuri au mărturisit că copi-
ii migranţi se interesează în detalii despre viaţa lor: „Cum e sănătatea?” 
(FG_E_2_rural); „Cum e anotimpul, cine a decedat, cine mai este viu? Cine 
vrea să moară?” (FG_E_2_rural); „Cum e sănătatea, ce noutăţi mai avem, 
cum trăim şi s-o terminat şi vorba, mult nu grăim, că  minutele se pierd” 
(FG_E_1_rural); „Îi spun şi eu cum fetele învaţă, cum se poartă, băietul 
cum trăieşte, mai întreb şi eu ce face. Mi s-a jeluit şi ea că jumătate de an 
nu a avut de lucru, că i-o murit baba, şi-i greu acolo, că nu găseşte de lucru 
de acum şi unde a găsit, îi mic salariul” (FG_E_1_rural).

Copiii plecaţi la muncă peste hotare discută cu părinţii despre succese-
le şi insuccesele şcolare ale copiilor proprii: „Fiica întreabă toate amănun-
tele despre viaţa noastră. Vrea să ştie tot. Câteodată nu vreau să-i spun chiar 
toate, ca să nu se neliniştească, mă rog, mai răcesc uneori copiii sau tuşesc... 
Dar ea totuna descoase fetele şi află totul... şi se supără, dacă nu-i spun eu...” 
(IIA_E_14). Unii vârstnici care îngrijesc de nepoţi în urma migraţiei co-
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piilor se arată indignaţi de faptul că copiii lor nu se interesează de situaţia 
nepoţilor: „Da să vă spun drept, ştiţi, că  nu întreabă nici de  copii şi nici 
de sănătatea mea. Ce fac şi cum fac şi asta e. Şi repede, dar de copii... parcă 
nici nu sunt ai ei” (IIA_E_12). 

CASETA 12 Exemplu de comunicare a părintelui plecat la muncă 
peste hotare cu familia (IIA_E_11)

„Începând de la şcoală. Cum învaţă Mihai, cum ascultă, nu-mi răspunde urât? 
Să nu stea afară prea mult timp... Şi imediat după aceasta mă întreabă cum mă 
simt? De ce medicamente am nevoie... mă îndeamnă să-i spun orice durere pe 
care o am, ca ea să trimită tot de ce am nevoie, ca să mă pot trata... Şi eu fără 
pastile nu rămân. Ea de zeci de ori îmi spune să am grijă de mine, să mănânc la 
timp, să nu mă necăjesc... să nu-mi fac emoţii pentru ea, că la ea totul e bine... şi 
chiar de nu e aşa, va trece. Poate aşa şi trebuie să fie... că orice familie are ceva, 
dar trece cu timpul... Dar eu să nu mă necăjesc... că ei se pot azi certa, dar mâine 
deja să se împace... îmi spune să am grijă de mine, de Mihai... Apoi mă întreabă 
ce să ne trimită, cu ce să ne ajute... şi îmi spune să mă duc să-mi cumpăr toate 
vitaminele, să-mi cumpăr tot ce-mi doresc... are mare grijă de mine...”.

O parte din vârstnici au mărturisit că şi ei se interesează care este reuşita 
şcolară a nepoţilor lor în ţara în care muncesc copiii: „Despre şcoală a zis 
că e mai dificil decât la noi... plus la toate e limbă străină... una e să vorbeşti 
în limba lor şi alta e să înveţi materiile... şi ea înainte îl luaseră acolo pe două 
luni, ca el să înveţe limba să-i fie mai uşor... vroia să afle şi părerea lui, căci 
silit nu vroia să-l ia încolo... şi tot acolo stau şi buneii lui, el des merge la ei…” 
(IIA_E_9). 

Datele studiului indică asupra faptului că  unii vârstnici sunt mulţumiţi 
de viaţa copiilor proprii care se află la muncă peste hotare: „Ei au o viaţă 
mai uşoară ca noi. Ei acolo trăiesc mai uşor” (FG_ E_2_rural). Alţi vârst-
nici, însă, susţin contrariul: „Povestesc că le e greu... da celălalt povesteşte... 
că umblă fugar” (IIA_E_10).

Uneori, adulţii aflaţi la muncă peste hotare ascund intenţionat unele situ-
aţii, ca să nu-şi îngrijoreze părinţii: „Ei când ne spun situaţia vieţii lor, eu 
de multe ori îi cunosc că ei nu spun drept, că de multe ori când au o scârbă 
ori o pagubă ceva, ei nu ne spun, ca să nu ne scârbească pe noi, dar eu îl cu-
nosc pe om după voce” (IIA_E_5). Studiul atestă că unii adulţi migranţi au 
întrerupt definitiv comunicarea şi relaţionarea cu părinţii lor: „Cealaltă 
mai mică s-a retras şi nu se răspunde. De vreo trei ani nu ştiu nimic de dânsa. 
Trăia în Soroca. A plecat. Şi în casă la ea, la Soroca, acum trăiesc copiii ăştia” 
(IIA_E_19). 

În procesul de comunicare cu propriii copii, unii vârstnici instituţionalizaţi 
îşi imploră copiii să-i ia acasă: „Am vorbit una şi una. Vreau acasă, vreau 
acasă. Vreau acasă, eu casă am făcut” (FG_E_3_urban_azil).
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Nevoia de comunicare şi relaţionare cu ceilalţi este mai acută la vârstele 
înaintate. Comunicarea cu copiii plecaţi la muncă peste hotare constituie 
o nevoie primordială a vârstnicilor rămaşi acasă. Lipsa totală a comuni-
cării cu propriii copii migranţi sau comunicarea rară cu aceştia nu asigu-
ră saturaţia afectivă şi influenţează negativ vârstnicii. Constatăm că co-
piii migranţi comunică puţin cu părinţii rămaşi acasă, iar unii din ei nu 
comunică deloc. Subiectele discutate cuprind, în  majoritatea cazurilor, 
teme generale despre starea lucrurilor, timp, sănătate. Puţini sunt părin-
ţii migranţi care se interesează frecvent în  detalii cu privire la perfor-
manţele copilului, calităţile de personalitate ale acestuia, comportament. 
Această stare de  lucruri conduce la o  înstrăinare atât între migranţi şi 
copii, cât şi între migranţi şi părinţi.

•	 Relaţiile cu membrii familiei / îngrijitori ai vârstnicilor

Copiii plecaţi peste hotare îşi ajută părinţii cu resurse financiare, „cu bani 
cel mai mult” şi colete: „cel mai mult conţin haine, alimente”. Medicamente 
expediază mai rar din cauza controalelor vamale. Atât vârstnicii din insti-
tuţii rezidenţiale, cât şi cei din familii nu au expectanţe exagerate în ceea 
ce priveşte susţinerea financiară din partea membrilor familiei / îngrijito-
rilor: „Eu, cum să spun, ar ajuta ei, dar lor nu le ajunge pentru dânşii, aşa 
la o zi de naştere, poate la tata sau la mama e zi de naştere, pot să trimită 
câţiva euro acolo, cât pot să trimită, să le rămână şi lor să le strângă grăma-
dă” (FG_E_1_rural); „De sărbători ne mai trimit câte un colet cu cozonac, 
câte o felicitare” (FG_E_1_rural). Menţionăm însă că vârstnicii nu vor să-şi 
împovăreze copiii, nu vor să le creeze probleme în familiile lor: „Trebuie 
să le gătesc aparte mâncare, că eu mănânc aparte... nu vreau să-i enervez... 
acest lucru deja provoacă tulburare... şi ginerele meu e român şi nu vreau să 
le stric viaţa... Eu am să-i ajut cu ce pot, dar când voi vedea că nu pot, nu 
pot... sigur că am să mă alipesc de unul din copii, mai cu seamă de fată... mă 
gândesc aşa... e mai apropiată… fata e fată... noi nu avem secrete, aşa că...” 
(IIA_E_11).

Unii vârstnici din azilurile de bătrâni susţin că relaţiile cu copiii proprii 
s-au înstrăinat, această ruptură constituind o  problemă serioasă pentru 
persoanele în  etate. Astfel au mărturisit că  copiii nu-i mai vizitează şi 
nu-i contactează nici telefonic: „Vine câteodată frate-meu. Copiii – nu...” 
(FG_E_4_rural_azil).

Experţii în domeniu au scos în evidenţă problema violenţei intrafamiliale, 
care afectează grav relaţiile vârstnicilor cu membrii familiei. „Dar există 
cazuri în care şi nepoţii sunt violenţi faţă de vârstnici, mai ales când este 
vârsta aceasta de adolescenţă, când lor le vine mai greu să se descurce, ei sunt 
mai agresivi, mai impulsivi” (FG_EE_urban).



106 107

Efectele psiho-sociale ale migraţieiCAPITOLUL I

Printre formele de  violenţă manifestate frecvent faţă de  persoanele 
în etate experţii au identificat:

 - Violenţa verbală: „Unii care stau cu buneii nu frecventează şcoala şi nu 
spun buneilor. Pe unii copii buneii sunt nevoiţi să-i restabilească la şcoală. 
Iată noi am restabilit o fetiţă, deoarece o dădeau afară, din cauza nefrec-
ventării. Ei pot să-i numească pe bunei cu cuvinte urâte, zicând: „Tu nu-
mi poţi da ceea, ceea, acel copil are, dar eu nu am” (FG_EE_urban_rural).

 - Violenţa fizică şi economică: „Ei îi mai abuzează şi cu medicamen-
te, pentru ca bătrânii să fie într-o stare aşa mai somnolentă sau pentru 
a semna un testament, pentru a obţine un imobil ori pentru a-i manipula 
atunci când primesc banii pentru copilul cu care stau” (FG_EE_urban).

 - Violenţa emoţională, neglijarea: „Majoritatea pleacă peste hotare, vin 
acasă, trimit bani, îşi fac reparaţie euro, dar uită de părinţi, de mamă... 
Dacă uiţi de mama ta, atunci mai târziu, copiii tăi o să uite de tine. Sunt 
unele lucruri pe care trebuie să le îndeplinim şi anume să refuzăm o ase-
menea reparaţie şi să avem grijă de părinţi” (FG_EE_urban). 

CASETA 13 Studiu de caz. Abuz al persoanelor vârstnice de că-
tre nepoţi (FG_EE_urban)

„Mi s-a întâmplat o  situaţie când o  doamnă, o  bătrânică s-a adresat după 
ajutor material. Când perfectam ancheta pentru ajutor material. A  început 
a plânge, spunând că într-o seară au fost propriii ei nepoţi... Ea locuia într-un 
apartament cu o cameră, iar nepoţii care locuiau într-un apartament cu două 
camere, tot dăruit de ea, fiicei ei de la care avea doi nepoţi, au venit pe la orele 
12 noaptea, au legat-o de pat şi au luat ultima 1000 de lei. Au luat banii, au dez-
legat-o şi au plecat. A rămas bătrânica fără bani pentru tratament, fără nimic. 
Ei au speriat-o să nu spună nimănui, nici fiicei sale, nici ginerelui, căci altfel are 
să se întâmple altceva”.

Vârstnicii sunt maltrataţi de propriii copii şi / sau rude apropiate şi ră-
mân neajutoraţi total. Uneori victimizarea bătrânilor se produce prin 
neglijare, abuz emoţional, fizic, abuz economic. Există cazuri în care 
vârstnicii singuratici se ajută reciproc, compensând unele nevoi nesa-
tisfăcute. Spre exemplu, o bătrânică a mărturisit că actualul concubin 
a fost trimis la ea de către reprezentanţii administraţiei publice locale, 
din cauză că nu avea unde locui. „Ei, iaca am şi eu la bătrâneţe un moş-
neag, Vasile. A  venit de-un an şi ceva. Fiica lui l-a alungat... Căci el şi-a 
vândut casa şi s-a dus la ea să trăiască la Cahul. Dar ea l-a trimis la un nepot, 
apoi şi acela l-a alungat... Un om bătrân nu trebuieşte la nimeni... El s-a 
întors în Hânceşti, căci aici s-a născut... aici vrea să moară” (IIA_E_5).

Constatăm că relaţiile vârstnicilor cu copiii plecaţi la muncă peste hotare 
sunt menţinute, în unele cazuri, prin comunicare, ajutor financiar şi ma-
terial. Însă există şi situaţii de rupere a relaţiilor. Vârstnicii nu au aşteptări 
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exagerate faţă de susţinerea financiară acordată de copiii migranţi şi se ba-
zează, frecvent, pe bunul simţ al acestora. Totuşi, studiul scoate în evidenţă 
problema violenţei intrafamiliale, a abuzului vârstnicilor de către nepoţi, 
rude, consăteni şi / sau străini. 

•	 Relaţiile cu semenii

Bătrâneţea poate conduce la scăderea relaţiilor sociale, vârstnicii fiind 
mai suspecţi în legarea de noi prietenii şi mai precauţi în orice contact 
cu prietenii vechi. Bătrâneţea reprezintă un fenomen important în viaţa 
adultului, care poate marca un punct terminus al dinamismului social 
sau, din contra, un punct de început pentru o viaţă destinată relaxării 
şi tuturor activităţilor pentru care n-au existat timp sau bani anterior. 
Diferenţele individuale în planul personalităţii şi diferenţele de vârstă influ-
enţează relaţiile cu semenii. 

Potrivit studiului, unii vârstnici menţin relaţii interpersonale pozitive 
cu semenii, afirmând: „Am prieteni şi de vârsta mea şi mai tineri... chiar 
cu părintele şi matuşca foarte bine ne înţelegem... ei vin la mine... eu mă duc 
la dânşii după sfaturi… şi ei cer de la mine sfaturi… şi eu mă duc când îmi 
trebuie. Vorbim, discutăm…” (IIA_E_8).

În acelaşi timp, rezultatele demonstrează că  în  multe comunităţi pro-
blema relaţionării şi comunicării deficitare a  vârstnicilor cu semenii 
este cauzată de:

 - Migraţie: „Cine are vecini, cine nu... Acum practic nu au mai rămas 
vecini. Tinerii toţi au plecat... şi bătrânii tot au plecat” (FG_E_2_rural).

 - Regimul de muncă: „Eu vă spun drept că nu prea comunic cu oamenii, 
pentru că ei sunt ocupaţi cu lucrul şi împrejurul casei mele sunt nişte 
femei neputincioase, văduve şi fiecare cu greutatea lui şi cu nevoia lui” 
(IIA_E_5).

 - Lipsa legăturilor amicale: „Eu nici nu îmi ştiu vecinii, mă salut şi atâ-
ta, iaca iese doamna... la noi nu prea sunt bătrânei cu copii peste hotare. 
Vecinii sunt mai tineri toţi, pe scara asta este o persoană mai jos aşa de-o 
vârstă cu mine şi gata. Nişte colegi de ai mei de la serviciu. Mai mult 
cu dânsa comunic, că este în aceeaşi situaţie ca şi mine, are fiica peste 
hotare. Ne cunoaştem de mult timp” (IIA_E_4).

Cercetarea constată că  problema relaţionării şi comunicării deficitare 
a vârstnicilor cu semenii este mai acută în mediul urban decât în cel 
rural. Persoanele în  etate din regiunile rurale se cunosc mai bine cu 
membrii comunităţii, pot comunica uneori cu consătenii care trec pe 
drum, cu un vecin care lucrează în grădină, cu animalele din ogradă. În 
mediul urban vârstnicii sunt însă privaţi de aceste posibilităţi.
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Unii vârstnici sunt mulţumiţi de relaţia cu partenerul de viaţă sau cu veci-
nii, arătându-se satisfăcuţi: „Noi cu moşneagul... El face focul de dimineaţă. 
Mâncăm ceva... Mai pune televizorul... Dacă nu e gheţuş, mai ieşim încetişor 
până la magazin... dar mai mult în casă... unde să mă duc? Mai ies la gard, 
dacă văd vecina, mai schimb o vorbă... căci suntem de-o seamă... Când e cald 
afară. Acum e frig, stăm lângă sobă” (IIA_E_15); „Vin din mahală vecinele, 
acea de acolo mi-e cumătră, cea de  la colţ tot cumătră, vecina din poartă 
vine la apă. Eu mă duc la ele şi ele vin la mine, nu îmi este urât” (IIA_E_16).

Există situaţii în care lipsa relaţiilor sociale cu semenii din cauza imposi-
bilităţii de deplasare este restabilită prin venirea în gospodărie a unui alt 
vârstnic singuratic. Mai mult decât atât, unii reprezentanţi ai autorităţilor 
publice locale văd în această „fuziune” soluţionarea necesităţilor ambilor 
vârstnici. Un vârstnic alungat de acasă de copii şi nepoţi şi care a rămas fără 
loc de trai a format o comuniune liberă cu o bătrână la indicaţia angajaţilor 
primăriei din localitate. „A cerut de la primărie ajutor, căci nu avea unde 
să se ducă. Fetele de la primărie l-au trimis la mine, că cică îs singură şi 
eu, şi am nevoie de ajutor...” (IIA_E_15). Alungat de către copii şi nepoţi 
de acasă, bătrânul şi-a găsit adăpost, iar bătrâna este mulţumită de si-
tuaţie, deoarece se simte ajutorată şi-şi satisface nevoia de comunicare: 
„Iaca aşa şi am început să trăim împreună. Eu nu pot merge, mă târâi mai 
mult în cârjă... El mă ajută mult, după lemne, după pâine, după apă... Da 
ştii matale, mă iau cu vorba cu el seara şi tot e mult... nu sunt singură...”. 
Vârstnicii se ataşează rapid de persoanele care le alungă singurătatea, 
care le sunt alături, oferindu-le comunicare şi ajutor în satisfacerea ne-
cesităţilor vitale. „Cel mai aproape acum e Vasile... El mă susţine, mă ia cu 
binişorul, atunci când mi-i ciudă tare şi necaz... El găseşte o vorbă blândă să 
mi-o spună şi mă ajută...” (IIA_E_15).

Un tablou mai dinamic al relaţionării cu semenii a fost evidenţiat de vârst-
nicii din azil incluşi în studiu: „Pentru mine, toţi din azil îmi sunt prieteni. 
Practic am prieteni în orice odaie” (FG_E_3_urban_azil); „Care-i în salon, 
cu acela vorbim, dar cu acei din sat, de acum eu nu mă mai întâlnesc, atâta 
cât eram acasă. Veneau, venea unul, venea altul, ce mai faci, da pe urmă cu 
aceştia din azil, cu cine altcineva?” (FG_E_4_rural_azil).

Observăm că relaţiile sociale cu semenii se reduc la bătrâneţe din cauza 
micşorării reţelei sociale şi a faptului că vârstnicii se deplasează mai pu-
ţin, participă mai rar la evenimente comunitare. Relaţiile cu semenii sunt 
reduse, lipsa comunicării şi singurătatea sunt resimţite acut de vârstnicii 
din comunitate. Unele persoane în  etate s-au arătat satisfăcute de  mo-
dul de relaţionare cu semenii, deşi comunică preponderent cu partenerul 
de viaţă sau cu vecinii. Ei acceptă situaţia, argumentând că nu au cu cine 
mai mult comunica. Vârstnicii singuratici simt acut lipsa comunicării şi 
relaţionării cu ceilalţi şi aceasta are un impact negativ asupra sănătăţii 
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lor psihice. Vârstnicii instituţionalizaţi simt că „sunt cu cineva”, dar „fără 
cineva din familie”.

•	 Relaţiile cu alţi membri ai comunităţii 

Relaţiile cu alţi membri ai comunităţii sunt percepute de  vârstnici prin 
prisma ajutorului obţinut de la comunitate. Studiul denotă că unii vârstnici 
care au copii peste hotare consideră că comunitatea îi ajută pe bătrâni. 
Ajutorul la care se referă persoanele participante la studiu este un ajutor 
pentru bătrâni în general, indiferent de faptul dacă sunt sau nu copiii ple-
caţi la muncă peste hotare: „Nouă aşa ne-au dat 100 şi matuşca 100 de lei şi 
înainte aşa ne-a mai dat câte oleacă, şi nişte macaroane ne-au mai dat. La 
biserică ne-a dat un colăcel... Nu în fiecare an, acum numai. Acum ne-a dat 
poate vreo 2-3 săptămâni pe chestii de bătrâneţe. A venit poştăriţa şi ne-a 
făcut cunoscut ca să venim la primărie şi am  rugat-o pe poştăriţă să îmi 
aducă acasă că nu pot merge, nu am transport până la primărie” (IIA_E_5). 
Concomitent, unii vârstnici incluşi în studiu sunt convinşi că în cazul unei 
situaţii de dificultate, oamenii din mahala sar în ajutor: „Da cum dară, 
preotul mă ajută, trăiesc cu dânsul alături, matuşca…” (IIA_E_6).

Studiul relevă şi existenţa unor opinii mai pesimiste la vârstnici referitor 
la modul în care comunitatea îi ajută pe bătrânii care au copii peste ho-
tare: „În ziua de azi nu face să te jelui. La noi aşa e lumea, că alţii bat din 
palme, alţii te vorbesc. Eu mă strădui să stau în casă. Am în faţa ferestrei 
o bucăţică de grădină şi mai ies şi stau acolo. Dar aşa, eu nu mă duc la ni-
meni” (IIA_E_12); „Am auzit că în sat s-a dat la primărie, că vin ajutoare 
din alte ţări. Eu aşa ajutoare n-am primit. O dată m-au chemat şi mi-au dat 
nişte macaroane (zâmbeşte) şi mai mult nu. N-am vrut că nuuu...! Las să 
dea la altul care... care-i mai sărac ca mine. Eu nu mă consider sărac! Mie 
mi-i ruşine că eu am muncit pentru ca să am... să dau şi la alţii” (IIA_E_13).

În unele cazuri, vârstnicii pledează pentru pedepsirea copiilor care şi-au 
abandonat părinţii: „Eu consider că mai întâi de toate trebuie găsiţi copiii care 
şi-au părăsit părinţii bătrâni fără ajutor şi trebuie traşi la răspundere... să fie 
pedepsiţi aşa oameni... fără inimă, să fie obligaţi să plătească” (IIA_E_14).

Ajutorul din partea comunităţii facilitează buna relaţionare a vârstnicilor 
cu membrii acesteia. În cazul vârstnicilor cu copii plecaţi la muncă pes-
te hotare, se conturează o percepţie contradictorie cu privire la ajutoarele 
oferite de primărie. Unii vârstnici consideră că sunt privaţi de ajutoare din 
cauza migraţiei copiilor, alţii nu au asemenea percepţii. Studiul a descope-
rit şi existenţa viziunilor optimiste ale unor vârstnici referitor la susţinerea 
şi ajutorarea lor în caz de necesitate de către vecini. Această convingere 
denotă trăirea de  către persoanele în  etate a  unor experienţe anterioare 
de acest gen în  raport cu sine sau cu ceilalţi. Unii vârstnici au atitudini 
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suspicioase şi pesimiste faţă de sinceritatea relaţiilor cu alţi membri ai co-
munităţii şi evită contactele sociale.

•	Timpul liber

Datele colectate în cadrul studiului scot în evidenţă absenţa diversităţii pe-
trecerii timpului liber de către vârstnicii cu copii aflaţi la muncă peste hotare. 
Unele persoane în etate în timpul liber privesc televizorul sau ascultă radioul: 
„Îmi pun radioul şi ascult radio. Înainte, când nu puteam dormi, mă duceam şi 
le cântam cântece la grădiniţă şi le povesteam toată noaptea. Acum pun radio 
lângă mine, telefonul tot lângă mine...” (IIA_E_6). Alţi vârstnici au menţionat 
că în timpul liber împletesc, coc: „Am comenzi ca să coc pâine, plăcinte. Cu 
asta mă ocup. Să putem trăi” (IIA_E_18). Vârstnicii singuratici duc un mod 
de  viaţă monoton, care îi apasă şi timpul este perceput de  ei ca fiind iro-
sit fără folos. Descărcarea emoţională ca efect al acumulărilor condiţionate 
de singurătate se produce prin comunicarea cu animalele din gospodărie şi 
plâns. Această situaţie le acutizează sentimentul de inutilitate şi incapacitate: 
„De dimineaţă până seara... aproape nimic nu fac... Iată m-am sculat dimi-
neaţa că nu pot... m-am sculat la ora 8 şi m-am aşezat aici... şi am mai plâns 
o dată... Şi apoi ascult radioul, televizorul... stau aşa... Pe urmă mă duc... spăl 
vasele… hrănesc câinele... vorbesc cu câinele... Da uneori deloc nu pot… şed 
aşa răzimându-mă de masă...” (IIA_E_10). Totodată, cercetarea scoate în re-
lief că unii vârstnici pur şi simplu stau, nu au radio, televizor şi nici nu pot 
realiza alte activităţi, din cauza decăderilor fizice şi psihice: imposibilitatea 
de a se deplasa, boală, vedere slabă etc.

Vârstnicii aflaţi în plasament la azil au remarcat că se confruntă cu proble-
ma organizării eficiente a timpului liber, că nu se ţine cont de doleanţele 
beneficiarilor: „Mai devreme, noi aveam aşa camere, unde ne adunam şi 
jucam dame, şah, domino. Nu mai sunt. Acum nu avem nici o  joacă, eve-
nimente nu-s. Fac numai concerte şi pe noi ne aduc chiar şi cu forţa acolo” 
(FG_E_3_urban_azil). În acelaşi timp, prestatorii de servicii rezidenţiale 
pentru bătrâni au remarcat: „La teatru i-am dus fără de transport, la toate 
teatrele şi palatul de operă şi balet” (FG_E_3_urban_azil). 

Problema organizării timpului liber al bătrânilor rămâne a fi doar proble-
ma lor. Frecvent, acest lucru este valid şi pentru vârstnicii instituţionalizaţi. 
Familia şi comunitatea nu se implică în soluţionarea acestei situaţii. Vârst-
nicii cu copii aflaţi la muncă peste hotare îşi petrec timpul liber diferit: (i) 
cei care au posibilitatea de deplasare şi sunt împreună cu cineva privesc 
televizorul, ascultă radioul, împletesc etc.; (ii) alţii pur şi simplu stau, nu 
au radio, televizor şi, din cauza capacităţilor fizice şi psihice reduse, nu au 
alte alternative de petrecere a timpului liber. Vârstnici aflaţi în plasament 
se confruntă şi ei cu problema organizării eficiente a timpului liber. 
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1.3. Educaţia copiilor
•	Accesul la educaţie (egalitatea oportunităţilor) 

Limitarea accesului la servicii educaţionale conduce la o scădere a capa-
cităţilor de incluziune socială, prin diminuarea posibilităţilor de a obţine 
o educaţie de bază, o profesie şi, ulterior, un loc de muncă. Astfel, aceste 
persoane devin candidate la sărăcie şi potenţiali beneficiari ai serviciilor 
de asistenţă socială.

Studiul scoate în  evidenţă că  migrarea la munci peste hotare devine 
o sursă de venit care, în majoritatea cazurilor, permite asigurarea co-
pilului cu toate cele necesare pentru şcoală. Remitenţele contribuie sub-
stanţial atât la pregătirea copilului pentru începutul anului şcolar: „În 
august, când trebuia să ne luăm de îmbrăcat... am luat de îmbrăcat şi de în-
călţat. Am cheltuit mai mult de 600 de lei” (IIA_C_16); „Banii îi cheltuim pe 
haine, ne trebuie la şcoală cărţi” (FG_C_2_rural), cât şi pentru necesităţile 
şcolare cotidiene: „Pentru gustare, pentru rechizite” (FG_C_2_rural); „Îmi 
lasă bani pentru şcoală – un caiet, o carte, pixuri” (IIA_C_1); „La şcoală, 
caiete trebuie să cumpăr, evaluări diferite la biologie etc.” (IIA_C_5); „Câ-
teodată, cer şi eu mai mulţi bani că îmi trebuie la şcoală, pentru a cumpăra 
cărţi” (IIA_C_6).

Posibilitatea de  continuare a  studiilor la treptele ulterioare de  învă-
ţământ este evidenţiată de către intervievaţi drept o oportunitate deter-
minată de sursele financiare exterioare trimise de părinţii care muncesc 
peste hotare: „Sora a plecat în România la universitate” (FG_C_2_rural); 
dar şi de viitor: „Să ne ducem la liceu, în România” (FG_C_2_rural); „La 
universitate mă văd bine, am  bursă mare” (IIA_C_2); „Eu vreau la fa-
cultate, să plec la Chişinău” (IIA_C_6); „La Politehnică vreau să mă duc” 
(IIA_C_13); „Vreau să învăţ la Facultatea de Psihologie” (IIA_C_18). Co-
piii conştientizează importanţa remitenţelor şi efortul părinţilor în acest 
sens: „Vreau să devin doctor, să ajut oamenii care sunt bolnavi. Am dis-
cutat cu părinţii despre asta. Mama a spus că e foarte bine că doresc să 
devin doctor, dar trebuie să învăţ foarte mult şi bine pentru asta. Trebuie 
să mă strădui mai mult. Ştiu că  e nevoie de mulţi bani pentru a  învăţa 
de medic. Părinţii pentru asta muncesc” (IIA_C_27). Experţii intervievaţi 
au remarcat relaţia dintre ridicarea nivelului de trai în urma plecării pă-
rinţilor la muncă peste hotare şi opţiunea de a continua studiile superi-
oare: „Copiii cu părinţi plecaţi, ţinta lor e facultatea, ei nu acceptă şi alte 
profesii... economia şi juridica, doar se ştie lucrul acesta... şi la medicină” 
(FG_EC_rural). 

Experţii intervievaţi în cadrul cercetării au menţionat un aspect benefic 
al migraţiei părinţilor – remitenţele contribuie la sporirea accesului 
la educaţie pentru categoriile cu venituri mici: „Latura pozitivă este 
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starea financiară, de exemplu, părinţii peste hotare pleacă şi ei pot să facă 
ore suplimentare”; „O mică parte fac, ajută la reparaţie, dar puţini”; „Nu-
mai când fac reparaţii în clase, dar aşa nu” (FG_EC_rural), fapt remarcat 
şi evidenţiat drept pozitiv, de altfel, şi de copiii intervievaţi: „Să venim 
decent îmbrăcaţi la şcoală, să nu ne fie ruşine” (FG_C_1_urban); „Pen-
tru ferestre, reparaţie. Prima zi când au pus perdelele aşa de frumos era” 
(IIA_C_12). Situaţia este mai dificilă atunci când remitenţele sunt foarte 
mici sau practic nu există. Este ilustrativ exemplul unei persoane în etate, 
de 62 de ani, care îngrijeşte de doi nepoţi, iar suportul din străinătate este 
foarte modest: „La dânşii de anul ista sau de doi ani s-a făcut liceu, că era 
şcoală, dar acum e liceu şi trebuie de plătit. Dar am scris cerere la şcoală 
că eu nu am din ce plăti. Şi câteodată şi cadouri pentru învăţători: când 
am dau, dar când n-am – nu dau”. În acelaşi context, vârstnica relatează 
şi despre o abordare mai diferenţiată a elevilor din partea cadrelor didac-
tice atunci când aceştia sunt în situaţie financiară mai precară: „Dacă nu 
eşti în rând cu toţii, oricum te iau la ochi. Acum le-au trebuit câte 30 de lei 
de fiecare de Anul Nou ca să facă la profesori cadouri. De unde am avut, 
de unde n-am avut, dar am luat şi le-am dat că-i o dată în an. Dar aşa des 
nu le dau că n-am” (IIA_E_12).

Cercetarea a  scos în  evidenţă aspecte legate de  condiţiile mai dificile 
de organizare a procesului educativ şi pregătire a copilului pentru viaţă: 
„Din cauză că învaţă la noi două licee, trebuie să venim şi mai dimineaţă 
la şcoală şi nu putem să ne ocupăm după lecţii cu activităţi suplimentare. 
Nu avem cabinete suplimentare pentru că totul este ocupat. Cred că asta 
îmi provoacă neplăcere” (IIA_C_1). Redimensionarea reţelei de instituţii 
de învăţământ, în special din mediul rural, nu întotdeauna este privită ca 
fiind oportună şi benefică pentru copii. Dilema este determinată de fac-
torul demografic  – micşorarea numărului de  copii şi, respectiv, a  nu-
mărului de clase, şcoli: „Îi dureros acest lucru... Noi avem câte trei clase 
paralele în şcoală, dar acum avem o clasă de a întâia.  De ce?  Tineretul 
se duce, nu se mai nasc aşa de mulţi copii, şi care se duc, înapoi ei nu mai 
revin. Ei trebuie să aştepte, să termine acolo o  facultate. Poate când or 
îmbătrâni, s-or întoarce. Dar dacă copiii lor vor fi acolo, nu se mai întorc 
încoace” (FG_EC_rural) şi de fenomenul optimizării sistemului educaţi-
onal cu urmările respective – numărul mai mic de clase, numărul de ore 
mai redus, numărul de cadre didactice mai mic: „În satul vecin au închis 
şcoala. Ei nu mai au şcoală primară, i-au adus la noi, dar nu s-au deschis 
clase suplimentare. Ne-au repartizat în clasele care erau. Avem câte 34, 35 
şi 38 de elevi în clasă. Anul ăsta au mai adus încă o clasă de la Ciuteşti. Noi 
am avut o clasă de-a VI-a şi ne-au mai adus 16 copii. Şi nu ne-au deschis 
o clasă, ni i-au pus aici” (FG_EC_rural).

Analiza cadrului legislativ şi a  structurii învăţământului preuniversitar 
relevă prezenţa premiselor politice, juridice şi structurale pentru educa-
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ţia de calitate şi accesul fiecărui copil la educaţia de calitate, inclusiv a co-
piilor cu părinţi plecaţi peste hotare. Însă recunoaşterea oficială şi garan-
tarea egalităţii şanselor la educaţie şi protecţia socială de către legislaţie 
nu sunt o condiţie suficientă pentru eliminarea inechităţilor în domeniu. 
În baza studiului, se atestă o diminuare a rolului şcolii în viaţa copiilor cu 
părinţi plecaţi la muncă peste hotare. Acest fapt reduce ulterior şansele 
de integrare economică şi socială.

Pe de altă parte, migrarea la munci peste hotare a părinţilor devine o sursă 
de venit ce contribuie la sporirea accesului la educaţie, în marea majoritate 
universitară, a copiilor lăsaţi singuri acasă. Remitenţele contribuie, de ase-
menea, la asigurarea copilului cu toate cele necesare pentru începutul anu-
lui şcolar, cât şi pentru necesităţile şcolare cotidiene. 

Dificilă la aceste capitole este situaţia copiilor, în cazul în care părinţii ple-
caţi la muncă în străinătate nu trimit remitenţe sau au dispărut. 

Evidenţa copiilor cu părinţi aflaţi la muncă peste hotare este importantă. 
În instituţiile de învăţământ există o evidenţă a acestor copii, însă, trebuie 
identificate modalităţi pentru o mai bună monitorizare şi evidenţă a lor şi  
a situaţiei lor familiale.

•	 Rezultate şcolare, modificări în reuşită

Procesul de  formare a personalităţii umane are loc în cadrul activităţii 
sistemice, organizate, instituţionalizate de  educaţie care, împreună cu 
cea de  învăţare, formează o  entitate unică. Aceasta însă nu trebuie să 
condiţioneze doar asimilarea de informaţii, dar şi formarea capacităţilor 
de orientare, a gândirii divergente, creativităţii etc., care permit copilului 
adaptarea optimă la condiţiile sociale. Succesul şcolar cuprinde capaci-
tăţi intelectuale formate, cunoştinţe, abilităţi de aplicare a acestora, tră-
sături non-cognitive de personalitate, precum şi implicarea în activitatea 
extraşcolară. Reuşita şcolară (randamentul adecvat) este trăită de elev ca 
un sentiment de succes, iar nereuşita (randamentul scăzut) este percepu-
tă ca un insucces. 

Datele colectate în cadrul prezentului studiu demonstrează că factorii fa-
miliali sunt deosebit de relevanţi în realizarea reuşitei şcolare. Implicarea 
părinţilor în procesul de organizare a regimului şcolar este esenţială, pă-
rinţii având roluri atât de monitorizare, cât şi de orientare. Lipsa contro-
lului şi suportului conduce la o frecvenţă redusă, ocazională: „Nu mă 
pot trezi de dimineaţă... nu chiar târziu mă culc, dar la prima lecţie sunt 
cazuri că  nu vin” (FG_C_1_urban); „Dimineaţa e greu să te trezeşti la 
şcoală când rămâi singur acasă, chiar dacă te trezeşti, te întorci pe partea 
cealaltă... te duci la şcoală la a doua oră…” (FG_C_3_rural) sau chiar la 
abandon şcolar: „Când sunt singuri acasă, de la început învaţă bine, dar 
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de la un timp încep să nu mai vină la şcoală” (FG_C_2_rural); „Nu frec-
ventez şcoala... fiindcă părinţii nu-mi dau voie... nu are cine să aibă grijă 
de gospodărie” (IIA_C_22). Multiple sunt cazurile în care în mediul rural, 
şcoala nu este o prioritate în comparaţie cu alte activităţi. Acest fapt 
este tolerat de părinţii, tutorii sau persoanele în grija cărora sunt lăsaţi 
copiii: „Când trebuie să ajut la cote sau la vie, atunci lipsesc” (FG _C_1_
urban); „De obicei, cade peste umerii copilului, care el de acum trebuie să 
ieie hotărârea în locul mamei, în locul tatălui, ca să lucreze în gospodărie” 
(FG_EC_rural); „Trebuie să îngrijesc de animale, să fac singură mâncare, 
să spăl blidele, să fac ordine în casă, să am grijă şi pe afară să fac ordine, să 
mai strâng” (IIA_C_1). 

Un alt aspect reliefat în cadrul cercetării care cuprinde o mare parte din 
timpul copilului şi influenţează randamentul şcolar este grija pentru fraţii 
/ surorile mai mici: „Stau cu sora mai mică... cât stau cu ea nu pot să mai 
lucrez, că-i „mânzoasă” şi plânge după mine” (IIA_C_6); „Am început să 
am alte griji... casa, sora, mâncarea... am multe absenţe la şcoală, nu reu-
şesc” (IIA_C_19); „Surioara s-a îmbolnăvit, o avut febră până la 39 de grade, 
am stat o  săptămână acasă, la şcoală nu m-am dus, am avut grijă de ea, 
i-am dat medicamente, am  fost la medic” (IIA_C_21). Astfel, copiii mai 
mari ajung să fie şi mamă şi tată pentru fraţii şi surorile mai mici.

Experţii au relatat că responsabilităţile noi lasă o amprentă asupra frec-
ventării şcolii de către copii şi asupra întârzierilor la şcoală: „Doarme 
până la 10 şi vine la a treia lecţie” (FG_EC_rural).

Un diriginte la clasa a 11-a a povestit în cadrul focus-grupului cu partici-
parea experţilor despre un băiat rămas fără îngrijire părintească în urma 
migraţiei părinţilor la munci peste hotare că „el are probleme. El singur îşi 
face mâncare, singur conduce gospodăria. El îmi spune că: „am să întârzii la 
lecţii, că trebuie să strâng la teasc” (FG_EC_rural).

O profesoară a remarcat în cadrul discuţiilor focus-grup că copiii des îşi 
cer voie de la ore din cauză că au griji suplimentare, din categoria griji-
lor părinţilor: „Au venit nişte oameni la curăţit via şi eu trebuie să le duc 
mâncare” (FG_EC_rural).

În aceste situaţii copiii ajung să pregătească temele pentru acasă doar 
spre seară sau noaptea, să aibă o atitudine superficială faţă de unele dis-
cipline ori să le ignore totalmente pe altele: „Lecţiile le fac seara, dar nu 
reuşesc să le fac pe toate...” (IIA_C_6).

Parintele / ţii trebuie sa meargă la scoală, să afle tot ce  trebuie să ştie 
despre copil de la învăţător ori diriginte, iar copilul trebuie să ştie că este 
verificat. Copilul cu părinţi plecaţi peste hotare, deseori, nu are certi-
tudinea că părintele său este la curent cu situaţia şcolară: „Părintele se 
duce peste hotare pentru o  viaţă mai decentă pentru copil, dar nu este 
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mândru de el, el s-a lăsat, nu are aceeaşi perspectivă la şcoală cum o avea” 
(FG_C_2_rural). Copilul nu simte prezenţa autoritară şi ocrotitoare 
a părinţilor: „Părinţii nu trebuie să-şi lase copiii. Sau dacă i-au lăsat, să 
vină o dată sau de două ori pe an acasă. Iar copiii să nu piardă încrederea 
în  ei, să înveţe mai departe cum învăţau până acum” (FG_C_2_rural); 
„Nu-i cine să-mi spună: „Ia şi învaţă” (FG_C_4_rural). Lipsa controlului 
favorizează libertinismul: „Părintele dacă e plecat peste hotare, copilul 
nu are grijă să-şi facă temele pentru acasă... Când este părintele, în fiecare 
seară te întrebă dacă ţi-ai făcut temele... Dar dacă este plecat peste hotare 
şi seara când sună te întreabă dacă ţi-ai făcut lecţiile, spun „da, mamă”, 
dar ea nu-i alături ca să vadă” (FG_C_3_rural) şi contribuie la dezvolta-
rea devierilor de comportament: „Sunt unii copii care fac probleme în tot 
anturajul de prieteni, în şcoală, adică fac probleme profesorilor, adică nu 
ascultă la lecţii şi distrag, vorbesc urât, se adresează profesorilor foarte 
urât, ceea ce  influenţează şi clasa” (FG_C_3_rural). Dezinteresul părin-
ţilor plecaţi în  străinătate faţă de copiii lor conduce la faptul că atunci 
când aceştia descoperă că-şi pot petrece timpul altfel decât învăţând la 
şcoală, nu mai merg la instituţia de învăţământ, având certitudinea că nu 
are cine-i controla.

Cercetarea a evidenţiat că unii bunei în grija cărora sunt lăsaţi copiii au 
competenţă şi experienţă pentru a contribui la însuşirea ştiinţei de carte: 
„Pe mine mă ajută bunelul, el foarte bine a  învăţat şi la orice temă el mă 
ajută şi este corect chiar” (FG_C_4_rural). Elocvent în acest sens este cazul 
unei femei de 63 de ani, care are grijă de nepotul său, a cărui mamă este 
plecată în străinătate de patru ani. Copilul a mers în clasa întâi cu bunica: 
„Taman când era mai greu”. Bunica a oferit ajutor nepotului timp de trei 
ani de zile. Astăzi copilul este în clasa a IV-a, iar bunica a afirmat că nu mai 
poate face faţă programului şcolar: „La matematică... acum nu pot pentru 
că s-a schimbat, nu este ca mai înainte. Engleza o învaţă... el mă corectează 
şi îmi spune că nu pot vorbi corect engleza” (IIA_E_4). 

Nu întotdeauna rolul de  îngrijitor este pe măsura aşteptărilor, con-
diţionate de exigenţele educaţionale moderne: „Da nu pot să ne lămu-
rească (buneii). Că dacă nu înţelegem ceva, mămica îndată mă lămureşte. 
Nu înţeleg, mămica, te rog, mă lămureşti?! Şi mama zice: „Bine”. Da, dacă 
era bunica... bunica cum era să mă lămurească, nu era să mă lămureas-
că, nu mai ţine minte matematica” (FG_C_4_rural). În plus, vorbim şi 
despre neputinţa fizică caracteristică etăţii vârstnicilor şi despre grijile 
cotidiene ale acestora: „Buneii au o  vârstă şi au o  ocupaţie, puţin li se 
acordă timp copiilor şi chiar vin nepregătiţi, „bunica n-o vrut să mă ajute”, 
„bunica a uitat”  (FG_EC_rural). 

Părinţii acestei categorii de copii nu se implică în îndrumarea extraşcolară: 
„Nu îi putem include în măsuri extraşcolare, este foarte greu” (FG_EC_ru-
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ral), fapt care îi face pe copii să fie privaţi de activităţi dezvoltative şi de co-
municare. În educaţia extraşcolară a nepoţilor intervin activ buneii atunci 
când sunt în putere şi există resurse: „Se ocupă... îl duceam la „Speranţa” 
la gimnastică... şi apoi la „Zimbru” la fotbal...” (IIA_E_9). Implicarea sla-
bă a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă peste hotare este determinată şi 
de lipsa de timp, deoarece ei sunt dominaţi de grijile gospodăriei. 

Copiii ajung să-şi aleagă domeniul de interese şi ocupaţiile sub influen-
ţa prietenilor, colegilor. Un caz identificat în cadrul studiului demon-
strează că nu întotdeauna aceste alegeri sunt cele mai potrivite şi ino-
fensive: „La şcoală s-a împrietenit cu o minoră care a practicat servicii 
sexuale şi de  la care a  învăţat despre posibilitatea de-a face bani uşor, 
tarifele şi de unde poate recruta potenţialii clienţi. Deja a fost postat un 
anunţ pe internet despre aceasta. Potenţialul client a telefonat la Centru 
şi a căutat posibilitatea de-a discuta cu minora, sub pretextul că este un 
coleg de clasă” (IIA_C_25). 

Consumul cultural este un factor important care determină formarea 
unui anumit stil de viaţă pentru copil şi influenţează reuşita lui şcolară. 
Studiul denotă că televizorul (mijloc ieftin şi accesibil) şi calculatorul 
sunt sursele esenţiale în asimilarea informaţiei culturale: „Mă uit la tele-
vizor... desene animate” (IIA_C_14); „Multe aflu din emisiuni TV. Chiar 
ieri am privit una – „Sex înainte şi după căsătorie”. Mi-a fost foarte inte-
resant, am aflat multe” (IIA_C_1); „La computer – acolo numai ai scris 
şi deodată, ce întrebare ai, toate răspunsurile le afli” (IIA_C_23). Cărţile, 
jucăriile dezvoltative, ziarele şi revistele, deşi nu sunt prioritare în chel-
tuirea remitenţelor, totuşi, sunt prezente: „Eu îmi cumpăr numai poveşti. 
Nu ştiu care mai tare îmi place, ele toate sunt frumoase” (IIA_C_5). Rare 
sunt intenţiile şi preocupările copiilor de a merge la o bibliotecă sau 
a lectura: „Cel mai mult îmi place să citesc cărţi... eu mă duc şi rămân sin-
gură la bibliotecă, citesc mai multe... în limba engleză” (IIA_C_16). Doar 
părinţii care au o viaţă culturală activă şi vor fi insistenţi în acest sens 
prin exemplul propriu şi investirea în cărţi, jucării utile etc. îşi vor deter-
mina copiii să înţeleagă că, de fapt, cultura este o componentă importan-
tă a dezvoltării.

Reuşita şcolară este influenţată şi de  particularităţile individuale ale 
elevilor: nivelul de  aspiraţii, motivaţiile, atitudinea faţă de  şcoală, în-
crederea în  instituţia şcolară. Maturitatea emoţional-afectivă (voinţa, 
capacitatea de autoreglare) a copilului este decisivă în conturarea gradu-
lui de dezvoltare a personalităţii şi a întregii activităţi şcolare a acestuia: 
„Vreau să-mi iasă notă bună la semestru... pentru asta trebuie să învăţ” 
(IIA_C_24); „Învăţăm bine, dar se poate mai bine. Trebuie să ne străduim 
mai mult, să facem exerciţii adăugător. Mama este mulţumită de rezultate 
la învăţătură” (IIA_C_26).
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Evaluarea randamentului şcolar formează elevului capacitatea de  au-
toevaluare, încredere în sine şi determină aspiraţiile acestuia: „Stăm 
multişor şi pregătim lecţiile..., dar când venim la şcoală, apoi nu ne întrea-
bă... şi-mi pare rău că nu ne întreabă... Şi pe urmă zic că la a doua lecţie, 
ş-apoi nu ne întreabă şi tot aşa... Şi se întâmplă că degeaba am făcut lecţiile, 
temele pe-acasă” (IIA_C_11). În acest sens, tehnologiile pedagogice tre-
buie aplicate individualizat fără ca să se diminueze încrederea şi dorinţa 
copiilor de a învăţa.

Formarea atitudinii faţă de activitatea şcolară, aflată într-o relaţie deter-
minantă cu reuşita şcolară, este condiţionată de  o  motivaţie eficientă: 
„Totuna trebuie să învăţ, pentru că dacă nu o să învăţ, apoi mai departe…” 
(IIA_C_4); „Mama a  plecat de  la vârsta de  cinci ani... de  mică sunt cu 
puterile mele şi, apropo de succesele pe care le am, am nivelul meu în care 
totul depinde de mine şi mă strădui să nu dau greş” (FG_C_3_rural). Stu-
diul a  identificat că  elevii migranţilor au uneori o  atitudine ostilă faţă 
de şcoală, nu sunt suficient de motivaţi pentru a se adapta cerinţelor ei: 
„Nu-şi pregătesc regulat lecţiile, nu frecventează permanent orele şi sunt 
mai libertini” (FG_C_2_rural). La originea acestei abordări se află fie 
educaţia necorespunzătoare din familie: „Mie mulţi îmi spun ca să învăţ 
bine şi mie atât de mult mi-or cumpăra, asta pentru mine nu e important” 
(FG_C_3_rural), fie greşelile pedagogice ale profesorului: „Profesorii ne 
pun note foarte rele pentru că vorbeşti la lecţii şi atunci când vrem să pu-
nem o întrebare, profesoara ne răspunde că „nu trebuie să repete de două 
ori”. Iar dacă mai întrebăm încă o dată, ne pune nota 2 şi ne dă afară de la 
lecţie. Când era mămica acasă, mai venea la şcoală şi mai discuta cu ei, 
dar acum…” (IIA_C_5). 

Este incontestabilă importanţa susţinerii şi motivării şcolarilor mici. 
Cadrele didactice menţionează dificultăţile pe care le întâmpină aceştia 
în procesul de adaptare şcolară şi atenţionează necesitatea şi importanţa 
existenţei unui suport din partea părinţilor. „Stresul psihologic, ei sunt cu 
clasele primare şi clasa I-a are o perioadă de adaptare. Copiii care sunt fără 
părinţi sunt lăsaţi în grija buneilor sau rudelor, surorilor sau fraţilor mai 
mari. În perioada de adaptare ei îi aduc şi îi iau de la şcoală. Majoritatea 
copiilor care nu au părinţi simt durerea că nu vine mama să îl ia sau tata” 
(FG_EC_urban). 

Efortul fizic şi intelectual pe care trebuie să-l depună copilul în procesul 
de învăţare trebuie să fie conjugat de o exigenţă adecvată atât din partea ca-
drului didactic, cât şi a părintelui. Doar acest echilibru asigură satisfacţia: 
„Sunt fericită când primesc note mari” (IIA_C_8) şi sentimentul succesului: 
„Îmi place şcoala. Sunt eminentă şi aşa am fost mereu. Sora, la fel, învaţă 
foarte bine. Numai că sora este foarte „dezgheţată”, iar eu sunt mai timidă” 
(IIA_C_18). Carenţele unor componente ale acestui echilibru al copiilor 
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cu părinţii plecaţi la muncă peste hotare contribuie la dezvoltarea insucce-
sului: „Învăţ mediu, nu prea sunt mulţumit” (IIA_C_9).

În cadrul cercetării s-a observat că încrederea în forţele proprii de a face 
faţă sarcinilor şi mediului şcolar va determina comportamentul elevului cu 
părinţi aflaţi în străinătate. În familie şi apoi în şcoală sunt formate valorile 
care orientează comportamentul elevului. Acceptarea, încurajarea şi me-
diul pozitiv comportamental vor genera reuşita şcolară a acestor copii: 
„Eu cred că dacă părinţii sunt cu ei de mici, îi învaţă că trebuie să înveţe şi 
la ei aşa e format că trebuie să înveţe şi trebuie să primească o notă în fie-
care zi şi dacă părinţii pleacă ei tot învaţă” (FG_C_3_rural); „La lecţii mă 
adresez doar profesoarei, dacă nu înţeleg ceva o întreb pe profesoară şi ea îmi 
spune ce şi cum trebuie să fac” (IIA_C_16). Mediul ambiguu şi frustrant, 
neîncrederea şi decepţia determină eşecul şcolar: „Eu cred că părintele 
care este acasă în fiecare dimineaţă te trimite la şcoală şi când vii, mămica 
întotdeauna se uită ce note ai şi spune: „Da ce ai aşa notă rea?”. „Ei, da 
acolo n-am înţeles”. Şi mămica întotdeauna la sfârşit de săptămână se uită 
în agendă. Dacă nu era mămica, cine se iută, bunica? Bunica nu înţelege” 
(FG_C_4_rural). 

Există o relaţie de interacţiune între succesul şcolar şi nivelul de as-
piraţie (nevoia de auto-realizare şi autocunoaştere) al elevului cu pă-
rinţi migranţi, deseori imprimată în  aspiraţiile de  viitor: „Eu vreau 
să fac o  şcoală mare şi să vină toţi copiii să înveţe. Să fie deştepţi şi 
inteligenţi” (IIA_C_12); „Eu îmi doresc să învăţ şi încă o  dată să în-
văţ... În  viaţă mi-am pus scopul să devin judecător” (E_18_15ani_fe-
minin_familie). 

Studiul constată că reuşita şcolară a copilului singur acasă este influ-
enţată de aspiraţiile grupului social (familia sau grupul şcolar) din care 
face parte. El nu poate fi „izolat” de mediul social în care îşi desfăşoară 
activitatea şi sub influenţa căruia îşi formează conştiinţa de  sine, fără 
de care nu se poate vorbi despre un nivel de aspiraţie: „E important să 
mergem la şcoală pentru a avea mai multe cunoştinţe. Aşa a spus mama” 
(IIA_C_26). Problemele de relaţionare cu adulţii la acest capitol se evi-
denţiază anume la acest compartiment, în  special, atunci când randa-
mentul şcolar este sub nivelul aşteptărilor: „Când primesc note rele, mai 
jos de 7-8... câteodată ne mai certăm, dar oricum ne împăcam” (IIA_C_3). 
Astfel, copiii rămaşi singuri acasă, pe care nu are cine să îi întrebe zilnic 
despre starea lor fizică şi emoţională, situaţia de la şcoală ori alte proble-
me cotidiene, ajung în situaţii disperate, iar în unele cazuri se cunosc 
insuccesul şi abandonul şcolar. Neparticiparea părinţilor la viaţa şcola-
ră a copilului este semnificativă. 

Aspiraţiile elevului cu părinţii plecaţi la muncă peste hotare evoluează 
pe fundalul interacţiunilor sociale, în sensul unei apropieri de aspiraţiile 
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mai ridicate ale membrilor grupului de referinţă (cum ar fi grupul „clasa”, 
„şcoala”): „Ai mei mă îndrumă să învăţ, ca să am o profesie la noi în ţară, 
o profesie mai decentă, la nivel superior şi eu spre asta tind” (FG_C_3_ru-
ral); „Sunt mulţi copii care cred că dacă părinţii mei nu au învăţat nici eu 
n-o să învăţ. O să mă duc şi eu la Moscova, dar asta nu-i corect, pentru că se 
spune: învaţă pentru a învinge, pentru că toate aceste cunoştinţe contribuie 
la formarea ta în societate” (FG_C_3_rural). 

Reuşita şcolară este condiţionată şi de atmosfera prietenoasă pe care o de-
termină mediul şcolar pentru copiii care suferă de singurătate din cauza 
părinţilor plecaţi: „La şcoală mă simt bine, bucuros” (IIA_C_3); „Nu îmi 
place când mă pedepseşte cineva la şcoală” (IIA_C_10); „Şcoala să devină 
mai bună” (IIA_C_24).

Rezolvarea problemelor de educaţie poate fi eficientă şi pozitivă în aceste 
situaţii doar dacă se bazează pe abordarea individualizată a elevilor, ţinând 
cont de trăsăturile personalităţii elevului, de relaţia dintre copil şi educator, 
de atitudinea lui faţă de procedeul pedagogic folosit. Colaborarea perma-
nentă cu familia (atât cu membrii plecaţi la muncă în străinătate, cât şi cu 
cei în grija cărora se află copilul) conduce la depistarea greşelilor în relaţia 
cu copilul şi-l pot ajuta prin comunicare şi interacţiune pozitivă să preîn-
tâmpine eşecul, ba mai mult, să aibă succes, reuşită şcolară. Situaţia unui 
băiat de 15 ani, a cărui mamă este plecată de opt ani în străinătate şi care 
locuieşte cu mătuşa în vârstă de doar 20 de ani, este elocventă în acest sens. 
Persoana de suport fără autoritate şi experienţă, lipsa permanentă a mamei 
care vine acasă o dată în an sau o dată la doi ani determină diminuarea 
unei sincerităţi în relaţii, acomodarea realităţii la cerinţe şi distorsionarea 
situaţiei: „Am acumulat note negative, astea nu le spun... că mă ocărăşte” 
(IIA_C_29). Nu toţi părinţii îşi pot îndruma corect copiii, în special, atunci 
când nu sunt alături de aceştia. Tocmai de aceea cadrele didactice trebuie 
să deţină informaţii despre aceste familii pentru a sprijini părinţii să 
devină factori pozitivi în dezvoltarea copiilor, precum şi copiii să devi-
nă motivaţi şi să simtă necesitatea reîntoarcerii acasă a părinţilor. Practic, 
copiii vin cu soluţia lor pentru depăşirea acestor probleme care trebuie 
doar preluată corect: „Să ascultăm mai multe păreri şi să ne facem noi sin-
guri. Adică oricum părinţii ne mai sună, mai întrebăm şi părinţii, şi priete-
nii, şi profesorii cu care ne înţelegem mai bine şi depăşim astfel problemele” 
(FG_C_2_rural).

Este incontestabilă importanţa parteneriatului eficient în realizarea edu-
caţiei, în special, a parteneriatului dintre şcoală şi familie. În acest context, 
experţii Ministerului Educaţiei au identificat care por fi obstacolele parte-
neriatului: „Pot fi de ordin material şi de ordin comportamental. Barierele 
care deseori apar la acest capitol ţin de  perceperea incorectă sau parţială 
a responsabilităţilor privind educaţia copiilor (cine este responsabil: şcoala? 
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familia?); libertatea de alegere a instituţiei de învăţământ; relaţia dintre me-
diul familial şi rezultatele şcolare ale elevului; procesul de participare a pă-
rinţilor la viaţa şcolară”. Trebuie analizaţi factorii care ar putea contribui 
la stabilitate: „Pregătirea psihologică, pedagogică şi managerială a cadrelor 
didactice şi a  managerilor instituţiilor de  învăţământ; gradul de  deschide-
re a  cadrelor didactice, perceperea rolului şi locului părinţilor în  procesul 
educaţional; timpul acordat cunoaşterii elevilor şi activităţilor organizate cu 
părinţii” (IIA_EC_6).

Cercetarea constată că impedimentele care afectează succesul şcolar al 
copiilor cu părinţi plecaţi la muncă peste hotare pot fi conturate prin:

•	 Lipsa supravegherii şi controlului, dezinteresul faţă de  propriii 
copii: „Mulţi copii cu părinţi peste hotare s-au lăsat la învăţătură, fug 
de  la lecţii” (FG_C_2_rural); „Da mama nu-i acasă, tata-i plecat, ci-
ne-i controlează pe dânşii? Mă rog, eu le pun notele, că-i patru, că-i 
cinci, dar n-are cine să le controleze agendele” (FG_EC_rural); „Mă 
întreabă (mama plecată peste hotare) cum învăţ la şcoală şi îi spun 
că bine, dar am şi un 2 la educaţia civică, dar nu i-am spus, nimeni nu 
ştie de 2, că eu nu le dau voie lui tata şi fratelui să se uite în agendă” 
(IIA_C_6).

•	 Inadecvarea coraportului de  responsabilităţi ale copilului şi asuma-
rea de  către acesta a  unor responsabilităţi nepotrivite vârstei: „Cea 
mai mare grijă a mea sunt treburile casnice. De exemplu, trebuie să fac cu-
rat, să spăl haine ale fratelui şi ale mele, mai multe, mâncare câteodată pot 
să fac. Dar ei sunt înţelegători şi nu am foarte mult de lucru. Mai mult mă 
bazez pe învăţătură, mai mult învăţ, fac diferite ore suplimentare – france-
ză, engleză câteodată...” (FG_C_3).

•	 Diminuarea relaţiilor copiilor cu părinţii: „Prin internet se văd, dar se 
simte distanţa asta între ei” (FG_EC_rural) şi lipsa comunicării adec-
vate cu aceştia: „De fapt, eu consider că nu am familie… Nimănui nu-i 
pot spune acest lucru… vreau să-i spun cuiva apropiat, dar nu am această 
persoană, nici nu ştiu cine ar putea fi… Eu nu am cu cine vorbi, eu nu ştiu 
când este bine ce fac şi când este rău” (IIA_C_17).

•	 Rolul inversat, părinţii caută în  copii împlinirea propriilor nevoi 
emoţionale: „Ei oferă bani ca să se răscumpere, pentru dragostea părin-
tească lipsă” (FG_EC_rural); „Neajunsul dragostei şi căldurii sufleteşti se 
compensează cu telefoane, haine scumpe, bijuterii, tehnică diferită şi vreau 
să spun că acei părinţi care compensează absenţa, ei se transformă foarte 
des în victima crimei” (FG_EC_urban).

•	 Lipsa parteneriatului familie-şcoală: „Ne vine greu să lucrăm cu dânşii, 
e foarte greu de lucrat. Când este o legătură între familie şi şcoală, atunci 
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şi lucrul mai merge, dar aşa s-a lăsat în sama şcolii, în sama dirigintelui” 
(FG_EC_rural).

Opinia reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, în  acest context, este 
relevantă în atribuirea rolului decisiv în educaţia şi asigurarea dreptu-
lui la educaţie al copilului de către părinţi: „Important este să nu uităm 
că primul educator al copilului este familia, iar legea garantează respec-
tarea dreptului inalienabil al părinţilor, în funcţie de  posibilităţile lor, 
să dea copiilor educaţia morală, intelectuală, fizică, socială şi religioasă” 
(IIA_EC_6).

Studiul permite să conchidem că  relevanţi în  realizarea reuşitei şcolare 
sunt factorii familiali care au rolul de monitorizare şi de orientare. Părinţii 
plecaţi la muncă peste hotare asigură un control şi un suport redus copii-
lor în traseul şcolar al acestora. Acest fapt condiţionează frecvenţă redusă, 
ocazională sau chiar abandonul şcolar, dezvoltarea devierilor de compor-
tament. Buneii în grija cărora sunt lăsaţi copiii nu întotdeauna sunt de aju-
tor la însuşirea ştiinţei de carte. Situaţia este determinată de insuficienţa 
de competenţă şi experienţă pentru a  face faţă curriculei contemporane 
sau de neputinţa fizică caracteristică etăţii vârstnicilor şi grijile cotidiene 
ale acestora.

Implicarea extraşcolară este un punct vulnerabil al copiilor cu părinţi 
plecați la muncă în străinătate. Aceştia manifestă o implicare redusă în în-
drumarea extraşcolară a copiilor, care în astfel de situaţii sunt influenţaţi 
de alte grupuri de referinţă, deseori nocive.

Consumul cultural al copiilor cu părinţii aflaţi la muncă în străinătate este 
în majoritatea cazurilor limitat la televizor şi calculator. Cărţile, jucăriile 
dezvoltative, ziarele şi revistele sunt întâlnite foarte rar printre priorităţi 
în cheltuirea remitenţelor.

Atitudinea faţă de activitatea şcolară a elevilor migranţilor uneori se carac-
terizează prin ostilitate şi motivaţie redusă pentru a se adapta situaţiei. La 
originea acestei abordări este fie educaţia necorespunzătoare din familie, 
fie mediul ambiguu şi frustrant, neîncrederea şi decepţia.

Impedimentele care afectează succesul şcolar al copiilor cu părinţi plecaţi 
la muncă peste hotare pot fi conturate prin lipsa supravegherii şi controlu-
lui, dezinteresul faţă de propriii copii, incertitudinea copilului că părintele 
este la curent cu situaţia şcolară, lipsa prezenţei autoritare şi ocrotitoare 
a părinţilor; inadecvarea coraportului de  responsabilităţi ale copilului şi 
asumarea de  către acesta a  unor responsabilităţi neadecvate vârstei (în 
special, pentru mediul rural), grija pentru fraţii / surorile mai mici etc.); 
diminuarea relaţiilor copiilor cu părinţii şi lipsa comunicării adecvate cu 
aceştia; rolul inversat atunci când părinţii caută în copii împlinirea propri-
ilor nevoi emoţionale; lipsa parteneriatului familie-şcoală.
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•	 Relaţia cu elevii şi profesorii la şcoală

Mediul şcolar (calitatea echipamentelor şcolare şi a programelor, labora-
toarele, materialele didactice, manualele), caracteristicile cadrelor didac-
tice (studii, vechimea, calificările) nu au o influenţă semnificativă asupra 
reuşitei şcolare a  copiilor cu părinţii aflaţi la muncă peste hotare, atâta 
timp cât toţi copiii din comunitate merg la aceeaşi instituţie şcolară. Ceea 
ce afectează acest proces este atitudinea şi implicarea cadrelor didactice, 
precum şi a colegilor de clasă ai acestor copii: „La nivel de instituţii şcolare 
se înregistrează la acest capitol disparităţi la nivel de relaţii copil-copil, copil-
cadru didactic, părinţi-cadru didactic” (FG_EC_urban).

Problemele semnificative identificate de cercetare la acest capitol se refe-
ră la modul de relaţionare cu colegii de şcoală. De altfel, la prima vedere, 
copiii migranţilor nu determină nici un fel de schimbare la nivel de relaţii 
cu colegii de  clasă: „Încă din clasa întâi noi suntem toţi aceiaşi prieteni” 
(IIA_C_2); „Prietenim toţi... nu contează faptul că  părinţii sunt plecaţi” 
(IIA_C_5). Însă, în acelaşi timp, copiii care au părinţi plecaţi la muncă 
peste hotare sunt deosebit de rezervaţi în relaţiile cu semenii referitor la 
ceea ce se întâmplă la ei acasă: „Ce au colegii cu viaţa de acasă, nu are nimic 
în comun, la şcoală este la şcoală, iar acasă este acasă”; „Nu vreau să ştie, 
ce se întâmplă în familie”; „Cred că nu îi interesează pe colegi cu ce ocazie 
au plecat părinţii sau de ce au plecat. Asta nu este problema lor, este a noas-
tră, nu este legat nimic cu colegii” (FG_C_1_urban). În acest context, se 
conturează o distanţare, o rezervare şi o frustrare faţă de semenii cu pă-
rinţii care sunt acasă: „Persoanele la care părinţii nu sunt plecaţi consideră 
că nu este bine fără părinţi şi nu ne înţeleg” (FG_C_1_urban); „Nu am mulţi 
prieteni, pentru că nu mă înţeleg toţi, foarte mulţi sunt invidioşi, dar chiar 
foarte mulţi pe mine, pentru că au impresia că dacă părinţii mei sunt plecaţi 
eu am de toate, dar nu este chiar aşa” (IIA_C_28). Copilul conştientizează 
că starea de lucruri nu este normală, se simte afectat de ea şi încearcă să 
prezinte o formă de protecţie prin adoptarea unui comportament rezervat: 
„Nu spun colegilor... când o să se ducă şi la dânsul atunci o să simtă ce este 
asta” (FG_C_1_urban) şi elucidarea doar a unor poveşti pozitive, de suc-
ces din viaţa din afara ţării: „Îi spun pentru că îi interesează cum este acolo, 
este frumos, cum este la mare acolo, că acolo este mai frumos, altceva nu 
discutăm” (FG_C_1_urban).

Semenii cu care sunt discutate aspectele despre părinţii plecaţi peste ho-
tare sunt cei care au cel puţin tangenţial o problemă similară: „Câteodată 
mai discutăm despre plecarea părinţilor. Despre şcoală discutăm şi apoi 
despre părinţi. Ei tot au rude plecate, nu părinţii lor, dar sora mamei lui 
este plecată” (IIA_C_5).

Există situaţii în care copiii ai căror părinţi sunt în străinătate neglijează 
colegii de  şcoală, schimbă grupul de prieteni şi „se iau cu persoane mai 
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mari şi încep a uita de şcoală, persoanele mai mari fiind mai libere pentru 
distracţie (FG_C_2_rural): „Am şi prieteni în afara şcolii, mai maturi decât 
mine” (IIA_C_4) sau formează grupuri specifice la nivel de clasă: „În clasă 
se simte apariţia unor grupări, în loc să fie un colectiv, ei încep să se grupeze 
după partea materială”; „Au mobile mai performante, au internet acasă, ei 
discută, parcă pe ceilalţi i-ar lăsa într-o parte” (FG_EC_rural). Sunt cazuri 
în care copiii migranţilor devin lideri în clasă doar din motivul situaţiei 
economice: „Acel care învaţă mai bine poate fi ignorat de acel care nu învaţă, 
dar are bani” (FG_EC_rural). 

Studiul a constatat că deseori schimbarea locului de trai şi, respectiv, a in-
stituţiei şcolare, din cauza migrării părintelui, determină o integrare difi-
cilă a copilului în noul colectiv de elevi, iar lipsa unui suport, în acest sens, 
condiţionează neatractivitatea studiilor: „Când eram la Nisporeni, îmi plă-
cea şcoala, era interesant, mă înţelegeam bine cu colegii. Dar de când ne-am 
mutat în sat, am probleme. Nu-mi plac colegii, sunt grosolani, folosesc expre-
sii urâte, sunt brutali” (IIA_C_19); „Nu îmi place prea mult şcoala în care 
învăţ, fiindcă avem copii problematici” (IIA_C_24).

Deşi cercetarea a relevat că copiii conştientizează motivele care i-au de-
terminat pe părinţi să plece la muncă în  străinătate şi chiar apreciază 
faptul că îşi pot permite mai multe, că sunt mai liberi, comunicarea şi 
carenţa de  afecţiune persistă ca probleme nesoluţionate şi determi-
nante în relaţia cu cei din jur (în special cu colegii de şcoală, cadrele 
didactice) şi în comportament la general: „Ei devin mai retraşi, depinde 
de caracter, unii sunt mai comunicabili, iar alţii chiar tac, trebuie să-ţi dai 
seama ce se întâmplă în sufletul lui, să-l înţelegi. Alţii sunt obraznici, bru-
tali, adică banul îl pun mai presus ca toate şi pot să se uite de sus în jos la 
tine” (FG_EC_rural).

Studiul atestă că uneori cadrele didactice intră în relaţie cu părinţii, asu-
mându-şi rolul de consultant al familiei în soluţionarea problemelor apă-
rute la copiii migranţilor pe parcursul traseului şcolar al acestora. Impli-
carea în acest caz începe de la schimbul de informaţii privind conduita 
elevului: „Dacă reuşeşte să vină la şcoală măcar pieptănată, să fie aşa fru-
mos aranjată, dacă are manuale, îi ajung materiale, dacă îi trebuieşte ceva la 
educaţia tehnologică” (FG_EC_rural); „Părinţii încă vin la colaborare, când 
se întorc în ţară, ajung la şcoală, tare vor să afle informaţie mai multă despre 
copilul lor, chiar câteodată sunt prezenţi la lecţie” (FG_EC_urban) şi ajunge 
până la oferirea indicaţiilor metodice: „El vine cu exerciţiul, bunica nu 
l-a putut ajuta, sună părintele din Italia: „Vă rog, lămuriţi-mi”, cât poţi să-i 
lămureşti prin telefon?” (FG_EC_rural). 

În acelaşi timp, datele studiului indică faptul că sunt puţini părinţi care, 
înainte de a pleca, vin să discute despre migrare şi despre problemele 
ce pot apărea în relaţia copilului cu şcoala cu diriginţii: „Când se duc, 
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practic, mai nu-i ştii, după ce vin atunci pot să vină să vadă” (FG_EC_
rural) şi cei care se interesează frecvent de viaţa şcolară a copiilor lor: 
„Anul acesta numai trei părinţi au sunat, unul din Rusia, unul din Italia 
şi unul tot din Italia, câte o dată numai” (FG_EC_rural); „Mama a venit 
în  ţară şi copilul avea un comportament neadecvat şi ea niciodată nu 
s-a prezentat la şcoală, măcar să întrebe care este situaţia copilului, că el 
este în clasa a 12-a, are BAC-ul şi are probleme, dar ea nu se interesează” 
(FG_EC_urban). 

În lipsa părinţilor migranţi, cadrul didactic ajunge să colaboreze cu tu-
torele sau persoana în grija căreia este lăsat copilul. Intervenţia acesto-
ra în viaţa şcolară a copilul depinde foarte mult de nivelul educaţional 
şi cultural: „Am întâlnit în viaţa mea tutelă chiar mai conştientă decât 
părinţii, dar şi tutelă care era permanent în stare de ebrietate” (FG_EC_
urban).

CASETA 14
Model de  comunicare a  dirigintelui cu părinţii mi-
granţi (profesor de fizică şi director adjunct la clasele 
primare, stagiu 21 ani)

„Unii din părinţii care-s plecaţi peste hotare mai ţin legătură cu diriginţii. De 
exemplu, pe mine mă sună şi mă întreabă, când au posibilitate, nu toţi, care au 
adus elevul la liceu şi vor ca el să facă facultate. Ei sună şi întreabă despre reuşi-
tă. Eu pe Skype le mai pun foaia cu note. Ei mă roagă, eu le aduc notele. Numai 
că  le spun, numai să-i aud că  au avut stres acolo... Că mamele plâng pentru 
nereuşită şi li-i destul că sunt departe, că şi ele suferă acolo. Când copilul plânge, 
mama simte şi invers. Şi aşa le spun: „Dacă aud că aţi avut vreun stres ceva, aud 
că plângeţi, am să vă mint atunci. Vreţi să vă spun cum e drept, atunci primiţi 
lucrurile aşa cum sunt... ”. 

Dacă părinţii au un pic de educaţie, ei se ţin de mine şi le mai trimit ceva. Eu aşa 
îi învăţ pe părinţi: „Remuneraţi-i pentru reuşită, ce vreţi de  la dânşii, ce cereţi 
de la ei... Vreţi note, pentru asta remuneraţi-i. Vrea calculator – lăsaţi-l la sfârşi-
tul semestrului să vă prezinte notele. Merită – îi luaţi, nu, mai amânaţi-l oleacă”.

Cadrele didactice, în  special diriginţii, constată studiul, sunt şi pe post 
de consilier al elevului, fiind un observator al comportamentului copi-
ilor şi un sfătuitor al acestora: „Profesorii sunt buni sfătuitori” (FG_C_2_
rural). Cercetarea arată că sunt profesori receptivi la impedimentele co-
piilor, care le oferă sprijin şi înţelegere: „…Poate uneori, profesorii ştiind 
că copilul dat nu are sprijin de acasă, adică părinţi, încearcă să se apropie 
mai mult de copil, să comunice mai mult cu el, să vadă dacă nu are unele 
probleme, să ajute la rezolvarea lor”; „Dacă avem unele probleme la şcoală, 
ne putem adresa la un anumit profesor să ne ajute” (FG_C_2_rural). În-
crederea în  profesori şi un mediu şcolar prietenos ajută copilul ai căror 
părinţi sunt plecaţi peste hotare să se integreze în colectivul şcolar şi să 
parcurgă procesul educaţional cu succes: „La şcoală parcă înţeleg, dar până 
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ajung acasă, ceva uit din ceea ce am înţeles. Profesoara mă ajută mai mult 
când facem matematica şi învăţătoare mea, conducătoarea. Ea mă ascultă 
şi câteodată când eu mă enervez, ea îmi spune că nu trebuie să mă enervez 
pentru că  îmi stric nervii” (IIA_C_10). Deseori, însă, cadrul didactic nu 
este perceput în acest fel şi copilul trebuie să îşi asume singur soluţionarea 
problemelor, fiind privat de suportul părinţilor plecaţi peste hotare: „Dacă 
apare un conflict între noi, n-am putea să le spunem părinţilor să îl rezolve, 
trebuie noi singuri…” (FG_C_2_rural); „Vedeţi că suntem în sat şi aici ma-
joritatea profesorilor sunt din sat şi din oraş şi aceştia din oraş muncesc aici 
demult şi într-un fel ei ştiu satul aproape tot şi ţi-i frică lor să le spui, pentru 
că dacă o să le spui, o să te trădeze şi o să spună la alţii, şi o să iasă vorbă, 
poate viaţa lor e şi altfel” (FG_C_3_rural).

Studiul constată probleme de  relaţionare a  copiilor care au părinţi la 
muncă în străinătate cu cadrele didactice, în special, privind modul de în-
deplinire a cerinţelor didactice: „Problema este mai conturată, mai eviden-
ţiată în cazul adolescenţilor şi, în deosebi, la şcoală. Chiar am avut un caz. 
Eu predau şi literatura universală în limbă franceză, deci, trebuie să citească 
romane. Şi ea îmi spune că  în  roman nu este viaţă adevărată şi că acum 
totul se bazează pe bani şi nu ne învaţă cum să trăim o viaţă. M-a mirat 
faptul că această frază a fost aruncată de o fetiţă la care părinţii sunt plecaţi 
peste hotare. Asta a fost viziunea ei că în ziua de azi totul cu banul se face şi 
informaţiile le iau din computer, nu vizitează biblioteca, vizitează foarte rar 
biblioteca” (FG_EC_rural), dar şi la nivel de comportament şi intervenţie 
a cadrelor didactice. 

Dificultăţile de  relaţionare a  copilului cu părinţi aflaţi în  străinătate 
în cadrul vieţii şcolare sunt complexe. Fiecare din părţile implicate caută 
soluţii pentru ameliorarea relaţiilor. În acest context, psihologul şcolar 
nu este întotdeauna opţiunea solicitată de copii. Multe şcoli nu dispun 
de serviciul psihologic, iar acolo unde acesta există, deseori categoria 
de  copii vizată nu cunoaşte cu ce  se ocupă şi că  ar putea să se adre-
seze acestui specialist: „Nu ştiu... nu ştiu cu ce  se ocupă; psihologul ne 
dă un mic ajutor” (FG_C_1_urban) sau sunt ghidaţi de anumite viziuni 
preconcepute de la alţii sau neîncredere: „Noi facem diferite teste în care 
răspunzi la diferite întrebări şi poate să vadă ce gândim noi şi ce  facem 
şi ce  atitudine avem noi faţă de  unele lucruri. Şi eu consider că  trebuie 
un psiholog în  şcoală, dar nu prea ne-am adresat, pentru că problemele 
mele nu se discută cu o persoană necunoscută” (FG_C_1_urban); „La noi 
există profesor de psihologie. Şi, într-adevăr, ea are un nivel de cunoaştere 
şi poate să-ţi ofere sfaturi. Dar depinde de  problemele pe care le ai. Eu, 
de exemplu, dacă am o problemă intimă, nu pot s-o destăinuiesc ei... Ni-
meni n-o să spună: „dna Tatiana, să vă spun ce probleme am eu...” Psiholog, 
dar să fie străin” (FG_C_3_rural). Puţini din copiii intervievaţi acceptă şi 
recunosc valoarea intervenţiei psihologice: „Cu psihologul câteodată mai 
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vorbesc” (IIA_C_11); „Când eram la Nisporeni, mergeam des şi vorbeam 
cu psihologul şcolii. Mă împăcam foarte bine cu ea şi găseam susţinere şi 
sfaturi utile” (IIA_C_19).

Importanţa serviciului psihologic şi valoarea asistenţei acestuia sunt 
enunţate şi de specialiştii din domeniu atât din mediul rural, cât şi din 
cel urban prin:

•	 Suportul acordat cadrelor didactice în viaţa şcolară: „Să ajute diriginte-
le ca mai bine să cunoască, nu toţi diriginţii cunosc”; „Ar concilia certurile, 
conflictele cu profesorii, chiar şi-n colectiv, în colectivul de copii. E bine să 
existe unitatea de psiholog” (FG_EC_rural).

•	Asistenţa acordată copiilor cu părinţi migranţi: „La psiholog se adre-
sează copiii ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare. Ei vin, de obicei, cu 
probleme de relaţii interpersonale, cu situaţii de conflict, sunt agresaţi sau 
au o neînţelegere. Se adresează şi ne străduim să lucrăm cu ei” (FG_EC_
urban); „Eu consider că  este nevoie de  psiholog începând cu clasele pri-
mare. Majoritatea problemelor apar la copii începând din clasele primare. 
Psihologul în şcoală, ştiţi, cu ce trebuie să se ocupe? Cu copiii din grupul 
de risc. Ce înseamnă grup de risc? O tulburare care nu se manifestă mai 
mult de şase luni. Cu asta eu trebuie să lucrez. Dar dacă se manifestă mai 
mult de şase luni, asta nu-i doar tulburare. În licee, majoritatea au mai 
mult de şase luni şi noi suntem obligaţi să lucrăm cu ei, dar noi nu suntem 
experţi” (FG_EC_urban).

•	Acordarea tuturor tipurilor de  asistenţă psihologică de  către specia-
lişti calificaţi: „Eu cred că este bine să fie psiholog, dar în toate patru 
ramuri câte unul, unul face bine corecţii, altul face bine profilaxie” (FG_
EC_urban).

•	 Plasarea serviciului psihologic nu neapărat în incinta şcolii, pentru a asi-
gura anonimatul: „Cred că în şcoală trebuie să fie psiholog, dar ar trebui 
să fie cabinete aparte, unde el să nu se ducă la psihologul de la şcoală, dar 
să vină la acela din afara şcolii” (FG_EC_urban).

Rolul dirigintelui nu se reduce doar la educaţia în  clasă, ci presupune 
o activitate de acest gen în fiecare contact relaţional cu elevii şi familiile 
acestora. Astfel, se conturează necesitatea unei maxime responsabilităţi 
în ceea ce priveşte comportamentul şi intervenţiile sale educative. For-
marea continuă a cadrelor didactice devine un deziderat în acest con-
text: „Procesul respectiv trebuie să fie determinat de  schimbările care se 
produc la nivel de instituţie şcolară şi de acea categorie de copii care vine 
astăzi în şcoală. Deosebit de necesare la acest moment sunt competenţele 
profesionale ale cadrelor didactice ce  ţin de cunoaşterea psihologiei şi pe-
dagogiei sociale. În acest aspect se vor produce schimbări la nivel de mana-
gement al instituţiei şcolare şi la nivel de formare continuă” (IIA_EC_6).
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Tendinţele educaţionale moderne determină cadrele didactice să se ra-
porteze la particularităţile copiilor, să stabilească relaţii de cooperare şi 
parteneriat cu toţi actorii implicaţi. Drept soluţii în lucrul cu familiile 
în care sunt membri plecaţi peste hotare, experţii intervievaţi în cadrul 
studiului au menţionat:

•	 Organizarea adunărilor cu părinţii în scopul sensibilizării acestora: 
„Noi avem adunări părinteşti la care vorbim, le oferim cuvântul” (FG_
EC_rural).

•	 Organizarea acţiunilor educative pentru elevi: „Studiem comporta-
mentul lor, căutăm şi noi oameni care să le vorbească, chiar şi preotul sau 
altcineva” (FG_EC_rural).

•	 Facilitarea comunicării continue a  copiilor cu părinţii prin asi-
gurarea instituţiilor de  învăţământ cu tehnologii informaţionale şi 
de comunicaţie: „Multe şcoli au internet şi se poate de organizat o zi 
în care copiii aceştia să comunice cu părinţii, poate să fie numită ziua 
comunicării, ziua dragostei. Ca să o vadă pe mama şi pe tata pe internet. 
Cred că părinţii o să-şi facă o zi liberă sau o oră liberă ca să discute cu 
copiii lor. Să arate părinţii prietenilor lor, dirigintelui să arate părinţii” 
(FG_EC_urban).

•	 Organizarea activităţilor de socializare între copii pentru a diminua 
singurătatea copiilor: „Practicăm să invităm unul la altul în ospeţie la 
sărbători, îi ia pe o zi două în vacanţă, care au posibilitate familiile îi iau 
pe aceşti copii” (FG_EC_urban).

•	 Crearea serviciilor specializate suplimentare: „Poate ar trebui create 
nişte servicii suplimentare care s-ar ocupa cu aceasta. Care i-ar duce pe 
aceşti copii în  excursii etc. Poate de  dat mai multe activităţi centrelor, 
pedagogilor sociali”; „Asistenţa juridică, asistenţa socială, un psiholog” 
(FG_EC_urban); „Dezvoltarea / crearea serviciilor educaţionale, inclu-
siv a  serviciilor psihologice, viabile şi rentabile, extinderea şi diversifi-
carea ofertei de  servicii educaţionale de  calitate pentru copii / elevi şi 
părinţi” (IIA_EC_6).

•	 Elaborarea şi difuzarea diverselor surse informative pentru părinţi: 
„Unii paşi în acest domeniu s-au făcut deja prin elaborarea şi difuzarea 
Ghidului pentru profesioniştii care lucrează cu copiii migranţilor (în par-
teneriat cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Co-
pilului (CIDDC) şi suportul organizaţiilor donatoare), o serie de seminare 
raionale ale directorilor adjuncţi pentru educaţie, organizate în  cadrul 
proiectelor „Impactul migraţiei părinţilor asupra personalităţii copilului” 
şi „Comunităţi şcolare în  acţiune: crearea condiţiilor pentru persistarea 
în şcoală a elevilor din familii social-vulnerabile (Centrul PRO DIDACTI-
CA). Ar fi bine ca societatea să fie mai informată cu referire la avantajele, 
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deseori iluzorii, şi dezavantajele, uneori, irecuperabile, ale separării copii-
lor de părinţi” (IIA_EC_6).

•	 Motivarea cadrelor didactice: „Dirigintele trebuie să fie motivat mai 
mult, lucrul este scris în plan, el trebuie să fie făcut. Am încercat să realizez 
seminare să ajung la diriginte. Eu consider că mâna dreaptă este dirigin-
tele, fiindcă el în fiecare oră şi zi este lângă copil, se implică în activita-
tea copiilor. Dirigintele este la curent cu tot şi chiar cu analizele medicale” 
(FG_EC_urban).

Cercetarea a evidenţiat particularităţi specifice la copiii ai căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă peste hotare în modul de relaţionare cu colegii de şcoală. 
Astfel pe un fundal relativ neutru, care nu relevă la prima vedere schimbări 
la nivel de  relaţii cu colegii de clasă, se identifică o comunicare rezerva-
tă cu ceilalţi copii referitor la ceea ce  se întâmplă la ei acasă, elucidarea 
doar a unor aspecte de succes din viaţa părinţilor migranţi; o distanţare 
şi frustrare faţă de semenii cu părinţii acasă prin prezentarea unei forme 
de protecţie, prin adoptarea unui comportament retras. Copiii migranţi-
lor schimbă grupul de prieteni şi / sau formează grupuri specifice la nivel 
de clasă. 

Migrarea părinţilor determină schimbarea locului de  trai şi, respectiv, 
a instituţiei şcolare de către copil. Lipsa unui suport din partea părinţilor 
în perioada de adaptare la noul colectiv şcolar cauzează o integrare dificilă 
a copilului şi condiţionează caracterul neatractiv al studiilor. 

Cadrele didactice intră în relaţie cu părinţii, asumându-şi rolul de consul-
tant: de la schimbul de informaţii privind conduita elevului până la oferi-
rea de indicaţii metodice familiei în soluţionarea problemelor cu care se 
confruntă copiii migranţilor la şcoală. Cu toate că există părinţi care înain-
te de a pleca vin să discute despre migrare cu diriginţii, precum şi părinţi 
care se interesează de  viaţa şcolară a  copiilor, totuşi, numărul părinţilor 
migranţi care au o comunicare frecventă şi eficientă cu cadrele didactice /  
diriginţi, care se interesează de viaţa şcolară a copiilor şi găsesc soluţii pen-
tru problemele acestora, este redus. 

În lipsa părinţilor plecaţi la muncă peste hotare, tutorii sau persoanele 
în grija cărora sunt lăsaţi copiii sunt cei care interacţionează cu cadrul di-
dactic / dirigintele. Intervenţia acestora în viaţa şcolară a copilului depin-
de foarte mult de nivelul educaţional şi cultural. Profesorii sunt, în mare 
parte, receptivi la impedimentele copiilor rămaşi singuri acasă şi le oferă 
sprijin şi înţelegere. Deseori, însă, copilul nu are încredere în cadrul didac-
tic şi trebuie să îşi asume soluţionarea problemelor de unul singur, limitat 
de lipsa suportului părinţilor plecaţi peste hotare. 
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1.4. Sănătatea membrilor familiilor implicate 
în procesul migraţionist

Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte starea de sănătate nu doar ca 
o absenţă a maladiilor, ci şi ca o bunăstare completă fizică, mentală şi soci-
ală a persoanei. Astfel, analiza stării de sănătate a unor grupuri ale popula-
ţiei implică o evaluare amplă din perspectiva acestor trei mari dimensiuni: 
biologică (sau fizică), psihologică şi socială. Respectiv, starea de sănătate, 
fiind un concept multifactorial, este condiţionată de un şir de factori de-
terminanţi:

•	 biologici (ereditate, caracteristici demografice ale unei populaţii);

•	 ambientali (fizici, chimici, socio-culturali – accesul la apă, igiena, habi-
tatul etc.);

•	 comportamentali (atitudini, obiceiuri, stil de viaţă);

•	 servicii de sănătate (preventive, curative şi de recuperare).

Din punct de  vedere biologic, sănătatea poate fi definită ca o  stare a  or-
ganismului neatins de boală, în care toate organele, aparatele şi sistemele 
funcţionează normal. Chiar dacă genele determină predispunerea la multe 
maladii, este demonstrat faptul că stilul de viaţă şi factorii ambientali vor 
condiţiona declanşarea acestora. Astfel, dimensiunea biologică a sănătăţii 
este în  raport direct cu activitatea realizată (evitarea stresului, surmenaj 
etc.), alimentaţia sănătoasă, evitarea unor comportamente cu risc (fuma-
tul, consumul de alcool şi droguri), adresabilitatea la serviciile de asistenţă 
medicală, igiena personală etc. 

În această ordine de idei, studiul analizează starea de sănătate a copiilor 
şi vârstnicilor rămaşi fără îngrijirea membrilor de  familie plecaţi peste 
hotare, cu intenţia de a identifica factorii non-biologici care le influen-
ţează (sau le pot afecta) starea de sănătate şi dezvoltarea adecvată, fizică 
şi psihică. 

Copiii

•	 Evaluarea efectelor factorilor de mediu şi ale condiţiilor de trai

Plecând la muncă peste hotare, părinţii părăsesc copiii din motivul unui 
beneficiu material, lăsându-i în  seama buneilor, rudelor, prietenilor sau 
chiar în seama lor însăşi  atunci când rămân singuri. Însă plecarea părinţi-
lor este urmată, de cele mai mute ori, de o schimbare radicală a mediului 
şi a condiţiilor de viaţă ale copiilor rămaşi în ţară. Această situaţie im-
plică întreruperea vieţii obişnuite şi schimbarea ambientului confortabil, 
făcându-i pe copii să sufere din cauza lipsei casei, a familiei. Iar aceasta le 
induce o încărcătură emoţională puternică. Toţi copiii incluşi în cercetarea 
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realizată remarcă o stare de dezechilibru psiho-emoţional apărută oda-
tă cu plecarea părinţilor. 

Este cunoscut faptul că starea fizică a oricărei persoane este puternic in-
fluenţată de statutul psihic al acesteia. În condiţiile unei surmenări psiho-
emoţionale, capacităţile de adaptare ale organismului se epuizează treptat, 
generând stări de decompensare sau stări de boală. Literatura de specia-
litate demonstrează legătura directă dintre expunerea continuă la eveni-
mente stresante intense şi apariţia unor dereglări organice cum ar fi: 

•	 Maladii ale tractului digestiv – modificări ale apetitului alimentar (ano-
rexie sau bulimie nervoasă), tulburări, dispepsie, gastrită, ulcer gastric 
sau duodenal, colită ulcerativă şi colon iritabil.

•	 Disfuncţia organelor de  reproducere  – dereglări hormonale, tulburări 
menstruale.

•	 Patologia vezicii urinare – iritabilitate, incontinentă, enurezis.

•	Tulburări ale sistemului nervos central  – probleme mentale şi emoţio-
nale, astenie, anxietate, psihoze, depresie, tulburări de dispoziţie, cefalee, 
ameţeli.

•	 Boli ale aparatul respirator – exacerbarea astmului bronşic în perioadele 
cu stres acut.

•	 Probleme la nivel de musculatură – tensiune musculară dureroasă, ticuri 
nervoase şi tremur, contracturi pe musculatura trunchiului, coloanei, 
membrelor care conduc la apariţia crizelor lombosciatice sau a durerilor 
cervicale.

•	 Dereglări ale funcţiei inimii – tulburări de ritm cardiac, crize anginoase.

Interviurile cu participarea copiilor rămaşi fără părinţi în urma migraţiei 
dezvăluie că mulţi dintre ei menţionează prezenţa simptomelor aici menţi-
onate şi confirmă faptul că acestea s-au început după despărţire. În multe 
cazuri, copiii înşişi ajung la concluzia că motivul îmbolnăvirii este legat 
de plecarea părinţilor. De exemplu, o fetiţă de 13 ani, care a rămas, împre-
ună cu sora de nouă ani în grija vecinei, după ce ambii părinţi au plecat la 
muncă peste hotare, a relatat: „Am probleme cu inima. Merg la medic cam 
o dată pe lună cu vecina. Primesc medicamente când mă doare. A început să 
mă doară după ce a plecat mama. Adică sunt şase ani de zile” (IIA_C_15). 

Probleme serioase de  sănătate, legate de  starea psiho-emoţională tensio-
nată, se observă şi în cazul unei fete de 15 ani, care îngrijeşte de sora ei cu 
patru ani mai mică. Mai întâi a plecat mama, apoi tatăl a început să bea, lă-
sându-le singure pe perioade nedeterminate de timp. Mama acestor copii, 
după un accident rutier, s-a aflat nouă zile în comă, rămânând cu sechele 
fizice grave. Fetiţa îşi aminteşte: „Tata pleca cu serviciul pe câteva săptă-
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mâni sau luni, nu mai ştiam niciodată sigur când va veni, cât va sta... Când 
mama suna, mă certa. Plângeam mult, a început să mă doară capul. Apoi, 
mi-a fost frică că va muri, după ce ea a avut un accident... Capul mă durea 
tot mai des, dar nu spuneam nimănui. Simţeam frecvent înţepături în inimă. 
Peste doi ani a început să-mi tremure mâna stângă, apoi, la scurt timp, şi 
mâna dreaptă. Tot credeam că va trece de la sine... Dar când a început să-
mi tremure şi piciorul drept, m-am speriat şi am plecat singură la medic la 
Nisporeni. Am fost internată în spital pentru investigaţii şi îmi dădeau ceva 
tratament” (IIA_C_19).

Lipsa afecţiunii părinteşti şi presiunea psiho-emoţională predispun co-
piii la căderi neurotice. Aici este ilustrativ cazul unei tinere de 17 ani, care 
locuieşte de  şase ani în  familia mătuşii sale într-o stare de  conflict per-
manent. Tânăra a povestit: „Ea (mătuşa) mereu strigă şi mă numeşte cum 
vrea şi cum îi vine ei pe limbă. Începe mereu, chiar de la cele mai mărunte 
lucruri... Am des dureri de cap, dar nu povestesc la nimeni, poate doar pri-
etenului meu, care şi el este mai totdeauna plecat peste hotare” (IIA_C_17).

Suprasolicitarea emoţională şi starea de stres cronic cresc esenţial ne-
cesarul organismului în  substanţe nutritive şi vitamine şi, în  special, 
pentru organismul copilului care se află în dezvoltare. În condiţiile unei 
alimentaţii insuficiente sau incorecte, la unii copii apar sindroamele 
carenţiale, care vor favoriza, ulterior, declanşarea unor boli grave. O fată 
de 15 ani, care locuieşte doar cu mama, invalid de grupa a  IV-a, spune: 
„Am avut anemie nu demult, dar acum s-a rezolvat problema şi sper că totul 
va fi bine. A fost oboseală, eu trebuia să-mi ridic şi notele ca să fie notele un 
pic mai bune şi învăţam, nu prea mâncam, şi a fost o perioadă când trebuia 
de săpat şi de scos roada din grădină şi oboseam mai mult” (IIA_C_2).

Mulţi dintre copii au relatat şirul enorm de  responsabilităţi care le sunt 
încredinţate odată cu plecarea părinţilor. Copiii îşi asumă treburile gos-
podăriei, sunt nevoiţi să îngrijească de cei mai mici sau de buneii bătrâni. 
Oboseala fizică cronică cauzează stresul de  supra-ocupaţie, care se 
manifestă prin apariţia unor simptome specifice, cum ar fi: instabilitate 
emoţională, nervozitate excesivă, adinamism, depresie excesivă, som-
nolenţă etc. Desigur, în condiţiile în care copilul se află permanent în stare 
de suprasolicitare fizică, consecinţele negative asupra organismului devin 
inevitabile. „Fiind diriginte la clasa a 11-a, cunosc bine cazul unui băiat din 
clasă. Singur conduce gospodăria. Îmi poate spune că va întârzia la lecţii, fi-
indcă trebuie să strângă la teasc, nu s-a putut trezi dimineaţa, a dormit până 
la 10” (FG_ EC_rural).

Un exemplu elocvent al impactului muncii surmenante a copiilor rămaşi 
fără părinţi este istoria unui băiat de 16 ani, care locuieşte cu bunica de 73 
de  ani, mama fiind plecată la muncă peste hotare de  14 ani: „Împreună 
cu responsabilităţile casei, sunt foarte ocupat şi cu prunele. Noi le uscăm, 
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avem tehnologie specială, le punem în pachete şi apoi le punem la umflat şi 
le trimitem peste hotare, la mama. Avem un cazan mare. Are vreo 300 kg 
şi apoi după ce aduc apă fac focul ca să fiarbă apa, vreo 200 litri de apă…
(IIA_C_9).

Această muncă surmenantă este realizată de adolescent în orele de noapte 
pe parcursul ultimilor 7-8 ani. Oboseala cronică de care suferă copilul ex-
plică logica problemelor neurologice serioase despre care povesteşte: „Eu 
am tensiune craniană şi o dată în jumătate de an trebuie să mă duc la spital 
la Chişinău. Am toate medicamentele şi când trebuie – consum” (IIA_C_9). 

Conexiunea directă dintre munca surmenantă a copiilor şi starea precară 
de sănătate a fost menţionată şi de către unii specialişti din sistemul de în-
văţământ şcolar. Iată exemplul unei fetiţe din clasa a  4-a, a  cărei mamă 
este plecată de  şase ani peste hotare la muncă: „Ea a  rămas cu bunicile 
bătrâne. Fetiţa învaţă foarte bine, dar se îmbolnăveşte frecvent. Stă câte 2-3 
săptămâni în spital cu răceală, cu plămânii, cu bronhii, iar când vine acasă, 
munceşte mult” (FG_ EC_rural).

Condiţiile ambientale în care se află unii copii ai căror părinţi au plecat 
sunt puternic influenţate de comportamentele abuzive ale celor în grija 
cărora au rămas. Cu regret, în  societatea noastră sunt frecvente cazu-
rile de abuzuri (fizic, psihic sau sexual) ale copiilor din partea adulţi-
lor. Este indiscutabil că astfel de situaţii au un impact semnificativ asupra 
stării de sănătate a copilului. Alături de cazurile relatate, în ultimul timp, 
de mass-media, au fost povestite istorii tragice şi în cadrul studiului. Unul 
dintre experţii implicaţi în focus-grup îşi aminteşte: „Mama a plecat peste 
hotare de 14 ani şi a lăsat fetiţa împreună cu frăţiorul în grija concubinului, 
care o abuza sexual cu regularitate. Fata era în clasa a 12-a. Ştiau la şcoală, 
ştia preotul şi în comunitate se cunoştea, dar toţi tăceau, „a spune altcineva, 
nu eu”... Dar copilul continua să sufere” (FG_ EC_urban).

Sunt evidente şi consecinţele fizice şi psihice asupra sănătăţii altei fetiţe, 
de 12 ani, abuzată sexual de către tatăl vitreg, la jumătate de an după pleca-
rea mamei la muncă peste hotare (IIA_C_24).

Starea de surmenaj fizic permanent în condiţiile abuzului fizic suferit din 
partea tatălui determină problemele serioase de  sănătate ale altei tinere, 
de 17 ani: „Îmi este foarte greu, mai ales când tata vine acasă seara beat 
şi strigă la mine de  la nimic şi mă bate, e greu... Sunt foarte obosită, simt 
că permanent mi-i rău. Am dureri de cap, mă doare un rinichi. Lucrez din 
greu pe afară, ridic căldări, nu am timp să mă odihnesc” (IIA_C_22). După 
spusele unei prietene, această adolescentă a încercat de două ori să se sinu-
cidă, fiind exasperată de modul de viaţă pe care îl are.

Condiţiile psiho-emoţionale nefavorabile în  care ajung copiii după ple-
carea părinţilor sunt însoţite, deseori, şi de condiţii igienice precare sau 
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chiar antisanitare. Condiţionarea acestora este diferită. Studiul realizat 
a identificat trei grupuri de cauze care, odată cu plecarea părinţilor, pun 
în pericol dezvoltarea adecvată a copiilor, lipsindu-i de un mediu ambien-
tal sănătos: 

1. La plecare, părinţii îşi plasează copiii în familii cu situaţie materială 
precară, condiţii antisanitare sau cu persoanele care au o capacita-
te redusă de a îngriji copiii (persoane în etate, consumatori de al-
cool, persoane bolnave), iar aceste condiţii pun în pericol sănăta-
tea copiilor rămaşi acasă.

Este şi situaţia unui băiat de 15 ani, care locuieşte doar cu bunica şi poves-
teşte: „Bunica se mai îmbată câteodată... cam de 2-3 ori pe lună” (IIA_C_20). 

O istorie similară o are şi o fetiţă de 11 ani, care împreună cu doi fraţi mai 
mici a rămas în grija tatălui şi a bunicii de 74 de ani. Intervievatorul descrie 
condiţiile de trai ale acestor copii: „Condiţiile locative sunt foarte proaste, 
trei persoane, plus sora bunicii locuiesc într-o cameră de aproximativ 3 metri 
pătraţi pe 3. Lângă pereţi se află paturi de proastă calitate, iar deasupra – 
ţoale tradiţionale. În colţul camerei este o sobă de casă, făcută tradiţional, 
care nu are protecţie pentru securitatea copiilor. Podeaua este fără lemn, iar 
în ogradă sunt maşini stricate, care pe parcursul timpului au intrat în pă-
mânt. Acestea sunt jucăriile copiilor” (IIA_C_10). 

Condiţiile antisanitare de trai, spaţiul limitat, aerisirea proastă a încă-
perii cresc semnificativ riscul dezvoltării unor maladii ale aparatului 
respirator, infecţii şi boli parazitare. Totodată, lipsa vigilenţei părinteşti 
sporeşte riscul pentru traumatisme şi leziuni corporale ale copiilor 
în timpul jocurilor. 

2. Odată cu plecarea mamei, tatăl nu reuşeşte să facă faţă responsabi-
lităţilor suplimentare care i se atribuie (activităţi realizate, de  obi-
cei, de către gospodine), fapt ce determină condiţiile de trai şi starea 
de sănătate a copiilor. 

Potrivit tradiţiilor din societatea moldovenească, există un specific în re-
partizarea responsabilităţilor în viaţa de familie. În cultura autohtonă, fe-
meia este responsabilă pentru spălatul hainelor, ordinea în casă, îngrijirea 
copiilor, pregătirea bucatelor. Din moment ce mama pleacă la muncă peste 
hotare, în multe cazuri, aceste activităţi sunt delegate tatălui, care nu este 
pregătit pentru îndeplinirea unor responsabilităţi suplimentare. Cu regret, 
după cum relatează şi unii dintre copiii intervievaţi, plecarea mamei mo-
tivează bărbații să înceapă să facă abuz de alcool, iar în loc de atribu-
irea unor noi responsabilităţi, ei se îndepărtează şi mai mult de copii, 
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lăsându-i în grijă proprie. Astfel, copiii pierd atât îngrijirea maternă, cât 
şi vigilenţa paternă, ceea ce  se răsfrânge semnificativ asupra organizării 
condiţiilor lor de trai şi de dezvoltare (igienă, hrană etc.).

Incapacitatea bărbatului de  a  face faţă responsabilităţilor de  îngrijire 
a  copilului poate avea consecinţe asupra stării de  sănătate a  acestuia. 
Drept exemplu: „Am avut în clasă o situaţie când o fetiţă (acum e clasa 
a 4-a) cu mama plecată peste hotare, a bolit foarte mult de mică... a bolit 
copilul foarte tare, s-a simţit răceala. În casă era rece, nu avea cine să 
facă focul, cine să gătească... Iar taică-său spunea: „Eu nu ştiu ce să fac 
cu un copil mic!” Făcea focul o  dată în  zi, ea stătea mai mult singură, 
abandonată, privea mai mult televizorul, îşi alegea singură emisiunile... 
Iată aşa în decurs de câţiva ani, până el nu s-a stabilit... Mai venea o mă-
tuşă şi o mai ajuta cu medicamente... Dar a fost foarte des bolnavă fetiţa” 
(FG_EC_rural).

Un alt moment elocvent este  cazul a două surori, care de  doi ani au 
rămas doar în  grija tatălui, mama fiind plecată la muncă peste hotare. 
Fetiţa de 12 ani se plânge că este nevoită să facă zilnic ordine prin casă, 
lucru care nu-i place. Tatăl şi-a împărţit noile responsabilităţi cu fiicele 
sale minore, după cum povesteşte copilul: „Câteva bucate le pregătesc şi 
eu, dar câteva le pregăteşte tăticul. Ordine fac aproximativ numai eu cu 
sora, iar tata rareori. El coace pâine... Când tata nu este acasă, trebuie să 
dau permanent mâncare la păsări, trebuie să fie ordine în casă, să fie cald, 
să pregătesc poate bucatele care le pot pregăti. Când tata nu-i acasă, mân-
căm cartofi prăjiţi, ouă. Focul sora poate foarte bine să-l facă” (IIA_C_16). 
Astfel, copilul la vârsta de doar 12 ani este nevoit să-şi facă singur focul, 
să-şi gătească mâncarea, ceea ce implică un risc mărit pentru securita-
tea antiincendiu, pericolul unor traume şi leziuni în lipsa supraveghe-
rii părinteşti. 

Totodată, atunci când sanitaţia este doar grija copilului, asigurarea calităţii 
acesteia este dificilă, după cum povesteşte bunica acestor fetiţe: „Parcă se 
spală, parcă văd înşirat pe sârmă, dar tot iaca au păduchi. Fata este tare de-
şteaptă, învaţă bine, dar acasă când vine se joacă cu nişte copii din mahala 
care au tot ce vrei, şi păduchi, şi bube. Şi poate de la ei s-a împlut”. Vecina 
acestor copii a relatat: „Eu o văd că se joacă cu nişte copii din mahala. Mai 
ales vara aleargă pe drumurile astea. Parcă pare fericită, da numai că  se 
poartă cam murdară, cu părul încâlcit. Ei, ce să faci, dacă mama nu-i acasă”. 
Educaţia sanitară şi normele de igienă fac parte din responsabilităţile 
părinteşti, în special ale mamei, care trebuie să-şi instruiască copiii în 
acest domeniu începând cu frageda copilărie. Lipsa grijii materne în al-
toirea deprinderilor igienice lasă o  amprentă negativă asupra modului 
de viaţă al copiilor, fiind, respectiv, o determinantă importantă a stării lor 
de sănătate pe viitor.
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3. Părinţii plecaţi încredinţează organizarea condiţiilor de  trai chiar 
copiilor lăsaţi singuri, fără supravegherea permanentă a unui matur, 
ceea ce presupune anumite riscuri şi pericole pentru securitatea lor.

În multe dintre cazurile analizate în cadrul studiului se observă că grijile gos-
podăreşti sunt lăsate pe umerii minorilor, care locuiesc mai mult singuri şi 
îşi organizează condiţiile de trai, ţinând cont de cunoştinţele şi deprinderi-
le unui copil de 14-16 ani. Copiii fac de sine stătător cumpărături (inclusiv, 
produse igienice), menţin curăţenia în casă, îşi spală singuri hainele etc.

Calitatea acestor activităţi poate fi pusă la îndoială, mai ales pentru că sunt 
copii, cu responsabilităţi specifice vârstei biologice. 

La fel cum se întâmplă cu două surori de 15 şi, respectiv, 11 ani, care locu-
iesc mai mult singure, tatăl fiind acasă doar în zilele de odihnă, iar mama 
este plecată de  cinci ani. Intervievatorul descrie situaţia: „Am luat inter-
viul în casa părintească a copiilor. Aici este dezordine, pe mese este multă 
veselă murdară, cu mucegai şi resturi de mâncare uscată. Pe jos sunt resturi 
de mere mucede, mult gunoi, strat gros de praf pe mobilă”. Iar copilul inter-
vievat a relatat: „M-am săturat de lucru, de făcut mâncare, să-mi fac perma-
nent grijă pentru sora...” (IIA_C_19).

Condiţiile antisanitare în  care locuiesc aceşti copii invocă pericolul 
dezvoltării unor boli diareice, intoxicaţiilor alimentare, infecţiilor şi 
bolilor parazitare, despre care, cu regret, puţin pot cunoaşte copiii.

Autorii studiului constată astfel că: 

 - Starea psiho-emoţională tensionată prin care trec copiii odată cu ple-
carea părinţilor peste hotare poate genera stări de decompensare a or-
ganismului cu dezvoltarea unor dereglări organice şi maladii

 - Volumul mare de responsabilităţi, care sunt încredinţate copiilor după 
plecarea părinţilor, creşte riscul dezvoltării stărilor de surmenaj fizic şi 
psihic, a sindroamelor carenţiale, cu consecinţe negative asupra stării 
de sănătate a acestor copii, şi dezvoltarea ulterioară a unor patologii.

 - Comportamentele abuzive (abuzuri fizice, psihice, sexuale) ale celor 
în grija cărora sunt lăsaţi copiii după plecarea părinţilor, au consecinţe 
grave asupra sănătăţii fizice şi psihice a acestor copii.

 - În absenţa grijii şi vigilenţei părinteşti, creşte riscul ca aceşti copii să 
locuiască în  condiţii igienice precare, antisanitare, cu pericolul dez-
voltării unor infecţii, boli parazitare, intoxicaţii. Unii dintre copii au 
insuficiente cunoştinţe şi deprinderi igienice. 

•	Alimentaţia copiilor cu părinţi plecaţi peste hotare

O mare parte dintre copiii intervievaţi relatează că îmbunătăţirea stării ma-
teriale a familiei, inclusiv asigurarea hranei, sunt printre principalele be-
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neficii ale muncii părinţilor peste hotare. „Mama a plecat, căci nu a avut 
bani cu ce să ne întreţină. Ne trebuiau bani pentru haine, mâncare, nouă pentru 
şcoală. Noi toţi stăteam într-o casă care nu era plătită. Dar acum a trimis bani 
şi am cumpărat-o... Mama a trimis bani şi tata a cumpărat maşină de spălat, 
cuptor cu microunde, televizor, computer. A mai cumpărat şi două maşini, una 
mare şi una mică. Tata le conduce pe ambele, cu cea mare duce lemne prin sat” 
(IIA_C_6). Este evident că viaţa acestei familii s-a îmbunătăţit semnificativ.

Totuşi, au fost identificate situaţii în care copiii îndură foame din cauza 
lipsei grijii părinteşti. „Prietena mea cea mai bună stă fără părinţi. Ambii 
sunt plecaţi peste hotare. Şi vine la mine în fiecare zi şi cam duce foame...” 
(FG_C_3_rural).

Un alt caz este şi cel al unei fetiţe de 10 ani cu mama plecată peste hotare 
de  trei ani. Ea este lăsată în  grija buneilor, care supravieţuiesc doar din 
pensie: „Mama este la Moscova. Eu nu am văzut-o de când a plecat... Au 
fost perioade în care nu aveam ce mânca, nu aveam din ce găti. Aceasta s-a 
întâmplat de două ori. Odată bunelul s-a dus în beci şi a adus un borcan 
cu salată care era pus pentru iarnă, dar noi l-am deschis toamna. Mama 
a trimis o dată un pachet, dar nu ţin minte, cred că era atunci când a plecat, 
a trimis nişte dulciuri. Dar aşa, nu a mai trimis nimic niciodată, nici bani 
bunicii. Au fost cazuri că nu aveam ce mânca şi eu am rugat-o să ne ajute, 
ea doar a promis, dar nu a făcut nimic” (IIA_C_8).

Nu este greu de presupus că, în condiţiile unor pensii mici pe care le pri-
mesc bătrânii în Moldova, buneii acestui copil îi pot asigura doar un mi-
nim de existenţă, pe când procurarea unor alimente sănătoase, necesare 
vârstei copilului pentru dezvoltarea adecvată (carne, unt, lapte, fructe etc.), 
devine o dorinţă imposibil de îndeplinit pentru această familie. 

Carenţa de substanţe nutritive, în special, în perioada de dezvoltare fizică 
şi psihică a organismului, este una dintre determinantele multor patologii 
serioase (digestive, ale sistemului osos şi muscular, sistemului nervos, ma-
ladii ale sângelui, ochilor etc.), care se pot dezvolta ulterior pe parcursul 
vieţii acestor copii. 

O altă problemă depistată la acest capitol este faptul că  asigurarea hra-
nei devine una dintre responsabilităţile copiilor, care îşi poartă singuri 
de grijă după plecarea părinţilor. Trebuie de menţionat că este o respon-
sabilitate enormă pusă pe umerii unui minor, mai ales în cazurile în care 
aceştia trebuie să mai îngrijească şi de fraţi sau surori mai mici, să facă şi 
un şir de treburi prin gospodărie. Este situaţia unei adolescente de 15 ani, 
în grija căreia a rămas surioara de cinci ani. „Veneam de la şcoală uneori 
flămândă, până mai făceam mâncare, până una alta... Îmi era foarte greu... 
Curăţenia, mâncarea şi de surioară să am grijă şi animalele… E mai greu 
iarna, trebuie să mă duc să fac şi focul... foarte greu” (IIAC_21). 
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Responsabilităţile gospodăriei încredinţate copiilor le consumă marea 
parte din timp, în special, în orele de dimineaţă, atunci când ar trebui să-
şi pregătească mucul dejun. Copiii au de hrănit animalele din jurul casei, 
de făcut focul pe timp de iarnă, de îngrijit fratele sau sora mai mică. Fără 
a reuşi să mănânce, copilul fuge la şcoală: „După ce a plecat mama, a deve-
nit foarte greu. Eu am devenit cea mai mare... Aveam gospodărie mare – 7 oi, 
2 capre, vacă, păsări. Tata a început tot mai des să vină beat seara, se culca 
şi nu îl  interesa nimic... Dimineaţa trebuia să hrănesc animalele din jurul 
casei, să îmbrac sora, să o duc la grădiniţă, şi apoi eu mă duceam la şcoală. 
Nu reuşeam nici un ceai să beau. După şcoală, trebuia să fac focul, dacă era 
iarnă, să am grijă iarăşi de animale” (IIA_C_19). 

Aceşti copii nu se alimentează cu periodicitatea recomandată pentru 
vârsta lor (4-5 ori pe zi), iar calitatea bucatelor pe care le poate pregăti 
o adolescentă de 15 ani nu corespunde cu necesitatea nutriţională a or-
ganismului copilului în creştere.

Lipsa grijii părinteşti în respectarea regimului alimentar al copilului influ-
enţează starea lui de sănătate. „Aceşti copii dimineaţa nu beau un ceai cu 
pâine cu unt, dar mănâncă numai dulciuri, ciocolate din Italia trimise... Am 
avut un caz când un băieţel a leşinat în timpul lecţiei. Când sora medicală 
l-a întrebat ce a mâncat, el a răspuns că nu a mâncat nimic... De ce nu ai 
băut măcar un ceai acasă? Fiindcă n-are cine face” (FG_ EC_rural).

Alimentaţia neadecvată a copiilor cu părinţii plecaţi peste hotare este 
confirmată şi de către specialiştii din sistemul învăţământului preşco-
lar, participanţi la cercetare. „Copiii vin cu nişte produse în  pacheţele 
(ceea ce le trimit părinţii în colete de peste hotare), le desfac şi ronţăie, iar 
după aceea îi doare capul, avem frecvente cazuri când vomită, au greţuri” 
(FG_ EC_rural).

Este evident că părinţii trimit din străinătate produse cu termen de valabi-
litate mare, pentru a supravieţui drumului lung. Iar aceste produse conţin 
substanţe conservante. În condiţiile în care copiii le folosesc în cantităţi 
exagerate, fără a fi limitaţi din partea unui matur, consumarea acestora 
devine dăunătoare copilului. 

Copiii afirmă că primesc bani de  la părinţii de peste hotare pentru a  se 
hrăni şi a  cumpăra produse pentru casă. Însă mulţi copii, fiind lipsiţi 
de  îndrumarea unui adult şi fără cunoştinţe despre alimentarea sănătoa-
să, nu acordă importanţă calităţii produselor procurate, existând pericolul 
că acestea să le prejudicieze semnificativ sănătatea. Astfel, lipsa suprave-
gherii părinteşti face ca aceşti copii să-şi asume decizia asupra tipului 
de hrană pe care o preferă, aceasta nefiind deseori cea mai sănătoasă. 
„Pentru şcoală, pe lună, iau de la mama 200 de lei. Şi-i cheltui pentru mân-
care. Dacă plătim câte 60 lei, ne hrănesc şi pe noi, mai mari, la şcoală, dar 
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noi nu plătim şi mănânc la magazin, mănânc hot-doguri şi chipsuri, în fieca-
re zi” (IIA_C_9). Experţii la focus-grupurile organizate au relatat unanim: 
„Având bani de buzunar, copiii din clasele primare cumpără cipsuri şi Mivi-
na, iar cei mai mari – bere şi pesmeţi, gin tonic, cipsuri... Au gastrite mulţi” 
(FG_EC_urban).

Problemele gastrice au fost evidenţiate şi de către unii copii intervievaţi: 
„Deseori mă îmbolnăvesc cu stomacul, mănânc ceva şi mă doare. Tata mă 
duce la spital. Mama tot ştie de problemele mele de sănătate şi din Italia îmi 
trimite pastile, că-s mai bune...” (IIA_C_6).

Pentru dezvoltarea adecvată a copilului, atât pe plan fizic, cât şi psihic, 
este necesară respectarea unui regim alimentar corect, cu un echilibru 
nutriţional adecvat vârstei. Aceştia sunt factori esenţiali pentru asigu-
rarea stării de sănătate a copilului. În condiţiile în care copiii sunt lipsiţi 
de grija şi monitorizarea părintească, încălcările în alimentaţia copilului 
devin pericole şi determină dezvoltarea ulterioară a unor maladii serioase.

Deci, la mulţi dintre copiii incluşi în studiu se observă o alimentare insufi-
cientă atât cantitativ, cât şi calitativ, ţinând cont de necesităţile nutriţionale 
ale organismului în creştere. Chiar şi în prezenţa banilor trimişi de către 
părinţi, copiii nu posedă cunoştinţe suficiente despre alimentaţia sănătoa-
să, consumând produse de o calitate joasă, ce pot dăuna sănătăţii lor. De-
reglarea regimului alimentar şi carenţa de substanţe nutritive la aceşti copii 
pot determina dezvoltarea multor patologii.

•	 Comportamente cu risc pentru sănătate. Dezvoltarea cunoştinţelor 
privind sănătatea şi educaţia sexuală a copiilor cu părinţii plecaţi pes-
te hotare

Pe parcursul perioadei de dezvoltare şi de socializare, copiii pot fi supuşi 
riscului de a fi influenţaţi în iniţierea unor comportamente nocive, cu risc 
mărit pentru starea lor de sănătate, cum ar fi utilizarea alcoolului, fumatul, 
consum de  droguri etc. În special, prezintă pericol cazurile în  care se 
stabileşte un contact insuficient dintre copil şi persoana în grija căreia 
a rămas. Astfel de situaţii pot fi motivate de diferite cauze: copiii rămân 
în grija unor persoane în etate, lipsa de timp a unicului părinte rămas, co-
pilul a rămas cu o persoană străină care nu manifestă afecţiune şi interes 
faţă de el.

Drept urmare, în lipsa monitorizării vigilente din partea maturilor, se 
pot dezvolta unele comportamente nocive ale copiilor. Anume absenţa 
acestui control din partea părinţilor îi poate motiva pe minori să practice 
comportamente vicioase care, după părerea lor, îi apropie de maturitate. 
„Ocazional mai fumez. Dar când părinţii erau aici, nu fumam. Am hotărât 
să fumez din plăcere. La părinţi nu le-am spus, o să las” (FG_C_1_urban).
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În cadrul studiului autorii au fost surprinşi de opinia unui băiat de 15 ani, cu 
ambii părinţi muncind peste hotare. Tânărul de un an şi jumătate locuieşte 
cu fraţii mamei şi ai tatălui (doi tineri de 20 de ani) şi a povestit fără jenă: 
„Mai servim puţin vin la masă în cantităţi absolut normale” (FG_C_1_urban). 

Cu regret, nu pot fi evaluate care ar fi cantităţile de vin „absolut normale” 
în opinia acestui minor, atunci când este demonstrată ştiinţific influenţa 
nocivă gravă a alcoolului, chiar în cele mai mici cantităţi, asupra sănătăţii 
organismului în dezvoltare.

Specialiştii din sistemul de  învăţământ şcolar au confirmat faptul că  lip-
sa unui control riguros al vieţii şi comportamentului minorilor din 
partea părinţilor induce un risc sporit şi creşte vulnerabilitatea aces-
tora de a adera la comportamente periculoase pentru propria sănătate. 
„Sunt diriginte la clasa a 11-a şi am un băiat care învăţa bine. Dar de când 
mămica i-a plecat, îl asigură cu tot ce-i trebuie, observ că nu-i ajunge dragos-
tea de mamă şi îngrijirea părintească, ca să aibă cine să-l urmărească, să-l 
îndrume pe calea cea dreaptă. Mă uit că el dintr-un băiat bun se schimbă 
mult, începe să frecventeze barurile şi, chiar dacă încă nu am probleme cu el, 
înţeleg că vor fi în curând ” (FG_ EC_rural).

Părinţii pleacă peste hotare de multe ori fiind siguri (exagerat chiar uneori) 
că copiii le vor împărtăşi încrederea şi propriile idealuri. Însă, se observă 
că aceşti copii, primind bani, manipulează cu încrederea maturilor, fiind 
tentaţi să-i folosească în propriile interese, care deseori le sunt dăunătoa-
re. „Mămica era plecată peste hotare şi îi dădea copilului bani pentru ore 
suplimentare la franceză, deoarece ea era plecată în Franţa. Băiatul nu făcea 
franceză, dar se ducea prin baruri şi distracţii, el fiind în clasa a 11-a, umbla 
cu fete mult mai mari. Mama nici nu ştia. Ea era convinsă că el mergea la 
franceză la particular” (FG_EC_urban).

Situaţii similare au fost relatate şi de alţi copii intervievaţi: „La noi în clasă 
este un băiat. Părinţii lui au plecat atunci când el avea 10-11 ani. A fost un 
băiat bravo, învăţa bine, însă de când părinţii au plecat, el a început să um-
ble cu prietenii, a început să bea, a devenit foarte dezordonat, deja a scăzut 
la învăţătură, este neascultător” (IIA_C_1).

Iniţierea comportamentelor cu risc pentru sănătate la vârsta fragedă, 
atunci când organismul tânăr este în  creştere, induce un pericol enorm 
pentru apariţia multor maladii şi a unui retard în dezvoltarea fizică şi psi-
hică a copilului. Este necesară o educaţie continuă a copiilor cu privire 
la modul de  viaţă sănătos şi determinantele care le pot afecta sănăta-
tea. Din interviurile realizate observăm că sursele principale de informare 
ale copiilor din Moldova sunt mass-media, colegii, prietenii, fără a exista 
o abordare metodică specializată a informării acestor copii privind riscu-
rile pentru sănătate. 
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În mare parte, această educaţie ar trebui realizată de către părinţi, care cu-
nosc specificul psihologic al copilului, problemele de sănătate, le pot aduce 
argumente credibile şi convingătoare pentru ca ei să nu adere la compor-
tamente periculoase şi vicii. 

Totodată, rolul părinţilor în educaţia sexuală a copiilor are o importanţă 
majoră. Educaţia sexuală a tinerilor trebuie să ofere o informare adecvată 
despre intimitate, o perspectivă generală asupra a ceea ce înseamnă siste-
mul reproductiv, metodele de contracepţie şi infecţiile sexual transmisibile. 
Mai mult decât atât, datorită specificului cultural, copiii trebuie informaţi 
despre identitatea sexuală, rolul fiecărui gen în familie, societate, percepţia 
asupra corpului, relaţiile cu persoanele de acelaşi gen şi cu cele de gen opus. 
Copiii bine informaţi în  legătură cu anatomia masculină şi feminină 
vor suporta mult mai uşor schimbările fizice şi emoţionale din timpul 
pubertăţii. Iar acest fapt va favoriza semnificativ evitarea unor proble-
me şi patologii ulterioare care se pot dezvolta la tineri.

Studiul realizat a  identificat cazuri în  care copiii lipsiţi de  informarea 
adecvată despre schimbările pubertăţii (informaţie care trebuie să vină, 
mai întâi de toate, din partea părinţilor) au avut reacţii exagerate, trăind 
momente stresante cu emoţii puternice, atunci când au intrat în  pe-
rioada de  maturizare sexuală. O profesoară de  clasele primare dintr-o 
şcoală rurală, participând în  cadrul discuţiilor focus-grup, îşi aminteşte 
cazul unei fetiţe de 9-10 ani, a cărei mamă a plecat atunci când copilul avea 
doar patru ani: „Fetiţei deja i se începuse ciclul... Copilul nu era pregătit, s-a 
speriat, a crezut că moare. M-a telefonat speriată, nu ştiam ce-i cu ea, nu 
înţelegeam ce se întâmplă, nu ştiam cum s-o ajut... a  fugit la Nisporeni la 
o mătuşă” (FG_EC_rural). Este evident că fetiţa nu a primit cunoştinţele 
necesare despre normele igienice şi comportamentul adecvat al unei femei 
în aceste situaţii fiziologice speciale, ceea ce ulterior îi poate influenţa ne-
gativ sănătatea sistemului reproductiv.

O problemă în educarea sexuală a  fetiţelor apare atunci când acestea 
rămân în grija tatălui, care nu întotdeauna este pregătit să vorbească 
cu fiica pe teme intime. Este exemplul unei fetiţe de 11 ani. Mama ei este 
plecată la muncă peste hotare de cinci ani, iar ea, împreună cu fratele mai 
mic, este în grija tatălui. „Pe mama am văzut-o ultima dată în martie. Cu 
tata mă împac bine. Când îmi spune să fac ceva – fac, dar dacă nu pot, fac 
mai târziu şi el nu se supără. Vorbesc cu el, dar nu-i pot spune toate secretele, 
căci mi-i ruşine. El mă întreabă dacă n-am păţit ceva şi eu nu-i spun... Într-o 
seară plângeam tare şi el m-a întrebat ce am, dar eu nu i-am spus, că-mi era 
ruşine. El spunea să mergem la spital, dar eu nu am vrut. Apoi a telefonat-o 
pe mama şi eu am vorbit cu ea şi i-am spus că pe mine mă durea pieptul. Ea 
mi-a zis că este ceva normal, că mă maturizez şi îmi creşte pieptul, de aceea 
mă doare. Mi-a spus să mă păzesc, dar eu asta nu am înţeles...” (IIA_C_6).
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Lipsa mamei în procesul de educare sexuală a tinerei femei este sesizată şi 
în următoarea destăinuire: „Cu tata noi nu putem vorbi deschis. El stă puţin 
acasă. Vorbim despre ale casei... Nu pot să-i spun ce mă doare, nici proble-
mele mele... Cu mătuşile tot nu prea mă deschid. Ele au familiile lor, copiii 
lor, problemele lor...” (IIA_C_19).

Sunt foarte importante discuţiile cu copilul despre maturizarea se-
xuală cel puţin odată cu începerea pubertăţii. Adolescentul trebuie să 
primească informaţii corecte, conform vârstei şi capacităţii de înţelegere. 
Acest lucru îl poate scuti de apariţia multor probleme sexuale. Principalele 
întrebări referitoare la sexualitate încep să apară în jurul vârstei de 12 ani, 
uneori chiar mai devreme. Educaţia sexuală adecvată are un rol esenţial şi 
pentru reducerea riscurilor unui contact sexual neprotejat. Astfel de cazuri 
sunt întâlnite şi în cadrul studiului: „O fată a început de la vârsta de 14 ani 
să aibă relaţii sexuale, iar la 16 ani a născut. Mama este plecată în Israel, 
tatăl dădea cu păhărelul şi nici nu venea pe acasă. Fata a refuzat copilul...” 
(FG_EC_urban).

Relevantă este istoria unei tinere de 17 ani. Mama ei este plecată de şase 
ani la muncă peste hotare – o perioadă în care acest copil a avut nevoie 
de educaţie sexuală, de o comunicare cu un matur, de un sfat. Fata a fost 
lăsată în familia unei mătuşi cu care era în conflict permanent. La vârsta ei 
fragedă, tânăra deja are un anamnestic ginecologic complicat (două avor-
turi) şi o labilitate psiho-emoţională evidentă: „Sufăr mult, eu iau decizii 
singură, mie îmi este frică. Eu nu am cu cine vorbi, eu nu ştiu ce este bine, 
ce să fac şi ce este rău...” (IIA_C_17). 

Lipsa cunoştinţelor despre comportamentul sexual fără risc este cauza 
principală şi a maladiilor sexual transmisibile cu un impact semnifica-
tiv negativ asupra sănătăţii reproductive a populaţiei.

Studiul arată că, fiind departe de copii, mulţi părinţi evită să discute despre 
problemele maturizării sexuale cu adolescenţii, considerând acest subiect 
un „tabu”. Marea parte din copiii intervievaţi obţin informaţiile despre ma-
turizarea sexuală din mass-media şi de la prieteni şi mai rar de la şcoală: 
„Noi deja începem la şcoală să vorbim despre aceasta, dar fiecare persoană 
începe să se informeze singură. De unde? Cu părinţii? Nu! Pentru că eu cred 
că aceasta nu se discută cu părinţii. Eu am o verişoară medic şi mai mult cu 
ea discut. Şi acum sunt calculatoare şi sunt site-uri pe internet pentru aşa 
ceva. Nu este numaidecât să vorbeşti... Da, poate cu mama mai vorbesc, dar 
pentru că le este ruşine ori părinţilor ori mie, pur şi simplu, nu prea vorbesc 
pe aşa teme” (FG_C_1_urban).

Un obstacol semnificativ în  educarţia sexuală a  copiilor îl  constituie 
conflictul în comunicarea dintre generaţii. Copiii lăsaţi în grija buneilor, 
de obicei, nu comunică pe astfel de  teme, care, în mod tradiţional, sunt 
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considerate de  către generaţia mai în  vârstă drept un subiect ruşinos şi 
închis: „Copiii care sunt cu părinţii plecaţi sunt neajutoraţi, pentru că nu le 
poate spune nimeni ceea ce le pot spune părinţii, nici chiar buneii” (FG_C_3_
rural); „Am întrebat-o pe bunica cum o să fiu atunci când voi fi mare şi ea 
mi-a răspuns că o să văd atunci şi altceva nu mi-a spus... Pe prieteni nu i-am 
întrebat că îmi este ruşine” (IIA_C_10).

Totodată, distanţa fizică dintre părinţii plecaţi peste hotare şi copiii ră-
maşi în ţară formează şi o depărtare emoţională, ceea ce face problema-
tică comunicarea sinceră şi deschisă dintre ei. Chiar dacă marea majo-
ritate relatează că vorbesc frecvent la telefon ori prin Skype cu părinţii, iar 
unii menţionează că o fac zilnic, problemele abordate sunt de ordin uzual 
şi nu ating aspectul intim al discuţiilor necesare pentru educaţia sexuală: 
„Noi cel mai des vorbim despre alte persoane... Nu... nu mă înţelege, fiindcă 
nici eu nu le spun problemele pe care le am” (IIA_C_17). 

Desigur, este dificilă deschiderea unor discuţii intime la telefon: „Nu prea 
ştiu multe despre maturizarea sexuală. Nu vorbesc cu nimeni despre aceasta, 
nici cu mama, că mi-i ruşine. Nu pot, nu sunt în stare să-i spun mamei, nu 
ştiu de ce” (IIA_C_6).

Lipsa comunicării la acest capitol a  fost identificată şi în  interviul cu un 
adolescent a cărui mamă este plecată peste hotare de  14 ani: „La lecţie 
am  învăţat multe despre schimbările ce  au loc... Nu am  avut întrebări la 
acest capitol. O să mă adresez la prieteni cred că... Nu îmi este ruşine de aces-
te lucruri, dar nu i-am întrebat, pentru că  eu consider că  este ceva perso-
nal. Dar pe mama nu am întrebat-o pentru că… nu ştiu” (IIA_C_9). Fără 
a putea explica bariera psihologică formată pe parcursul anilor dintre el şi 
părinte, copilul, mai mult intuitiv, nu se simte confortabil să-i adreseze 
mamei careva întrebări pe teme intime. 

Pentru a obţine un rezultat eficient, comunicarea cu copilul în domeniul 
educaţiei sexuale trebuie menţinută în  timp, transformându-se într-
un proces îndelungat. Adolescenţii pot avea întrebări suplimentare, care 
nu pot fi explicate într-o singură discuţie, prestabilită, şi cu atât mai mult 
în lipsa contactului vizual. Este nevoie permanent de acţiune, de interac-
ţiune, de adaptare, de schimbare şi de disponibilitate către dialog între 
cele două părţi. 

Lipsa dialogului dintre părinte şi copil în familiile cu părinţi plecaţi peste 
hotare este resimţită de către majoritatea cadrelor didactice participante la 
studiu, care menţionează că este dificil de a stabili relaţii bazate pe încrede-
re şi respect în activitatea şcolară, dacă acest gen de relaţie nu este cultivat 
în mediul familial, aşa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor analizate: 
„Buneii nu-i pot stăpâni pe copiii mari. Fata nu-i ascultă şi le spune: „Eu 
am  mamă!”, dar mama de  acolo nu ştie realitatea. Fiica îi spune mamei 
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că vine acasă la ora 11, 12, dar ea vine la orele 3, 4, 5 dimineaţa de la disco-
tecă... Am vorbit cu buneii şi părinţii ne mai sună, dar oricum nu poţi să ştii 
ce face ea noaptea...” (FG_EC_rural).

Succesul relaţiei părinte-copil presupune un parteneriat real, o comu-
nicare eficientă şi un mod adecvat de lucru în echipă (împreună cu siste-
mul de învăţământ, asistenţa medicală, instituţiile de cultură etc.). Efortul 
pe care ar trebui să-l depună părinţii în acest sens este foarte important, 
poate mult mai prioritar decât bunăstarea materială. Şi acest fapt este se-
sizat de înşişi copiii, după cum a afirmat un băiat de 14 ani cu părinţi care 
muncesc de mulţi ani peste hotare: „S-a dus tata şi am câştigat un scuter, 
s-a dus mama şi am câştigat telefon... Am pierdut dragostea, căldura, sus-
ţinerea, sfaturi, gingăşie, comunicarea, fericirea” (FG_C_3_rural). Această 
frază reprezintă mult mai mult decât o simplă constatare a unui copil. Afir-
maţia dezvăluie golul spiritual şi profunzimea suferinţei pe care o au aceşti 
copiii lipsiţi de grija şi susţinerea părintească. 

Constatăm că  absenţa unei monitorizări permanente din partea pă-
rinţilor îi poate motiva pe copiii rămaşi în  ţară să iniţieze compor-
tamente nocive, cum sunt consumul de alcool, tutun etc. Primind bani 
de  la părinţi, în condiţiile în care nu există un control din partea unui 
adult, copiii sunt tentaţi să-i folosească în propriile interese, care pot fi 
dăunătoare sănătăţii.

În lipsa contactului apropiat şi permanent cu părinţii care sunt pes-
te hotare, mulţi copii rămaşi acumulează cunoştinţe despre sănăta-
te şi educaţie sexuală din mass-media, de  la colegi, din stradă, ceea 
ce este insuficient pentru aderarea la comportamente sănătoase. Nu 
există o abordare metodică specializată a informării acestor copii privind 
riscurile pentru sănătate. Iar acest fapt creşte probabilitatea dezvoltării 
multor maladii (cauzate de utilizarea alcoolului, tutunului, alimentaţiei 
nesănătoase etc.) şi, în special, a bolilor sistemului reproductiv şi sarci-
nile premature.

•	Accesul la servicii medicale şi monitorizarea stării de sănătate a copi-
ilor cu părinţii plecaţi peste hotare

În Republica Moldova, conform legislaţiei în vigoare, asistenţa medicală este 
oferită tuturor copiilor gratis, fiind acoperită de către stat. Studiul atestă 
că  mulţi dintre copiii rămaşi fără îngrijirea părintească, atunci când au 
o problemă de sănătate, cer ajutor medical de sine stătător. Unii dintre co-
piii intervievaţi afirmă că merg singuri la medic, se internează singuri în spital. 
Un băiat de 10 ani, care locuieşte cu bunica, afirmă: „De obicei, la medic mă duc 
cu bunica, dar o dată am fost şi singur. Bunica stătea în pat, o durea spatele. Am-
bii aveam probleme... Ea cu spatele, iar eu am avut o angină şi m-am dus singur, 
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în haine groase de iarnă...” (IIA_C_3). O situaţie asemănătoare este povestită 
şi de o tânără de 16 ani: „De obicei, mă duceam la medic cu mama, dar acuma, 
ultimele dăţi, mama era plecată la Moscova şi eu aveam probleme la cap, de la 
stomac şi de la nervi şi ultimele luni. Am fost singură” (IIA_C_4).

De altfel, un copil nu va fi în stare întotdeauna să reacţioneze prompt şi să 
înţeleagă severitatea unor probleme de sănătate care pot apărea: „Am cre-
zut că va trece, că nu este nimic serios, dar...”. O fetiţă de 15 ani, care locuieş-
te mai mult singură cu sora mai mică şi a suferit de o maladie renală, a rela-
tat: „Mi-au zis că am nisip la rinichi. Am primit atunci tratament. Trebuia să 
merg peste trei luni la control şi tratament repetat, dar nu am mai fost... S-au 
început problemele cu capul şi nu am mai avut posibilitate” (IIA_C_19). 

În lipsa monitorizării şi vigilenţei părinteşti, copilul poate să se adre-
seze medicului prea târziu sau la etape avansate ale bolii. Însă, maladi-
ile acute, dacă nu sunt tratate la timp sau nu se respectă continuitatea 
în tratamentul necesar, trec în forma cronică, care devine mult mai difi-
cil de tratat şi dezvoltă complicaţii în timp. Acest lucru nu poate fi înţeles 
de un copil care poartă singur responsabilitatea propriei sănătăţi. Părintele 
care vede copilul zi de zi observă toate schimbările care se pot întâmpla 
în starea de sănătate a copilului şi, respectiv, poate reacţiona cât mai tim-
puriu pentru a opri dezvoltarea bolii sau a complicaţiilor.

Este alarmant faptul că minorii, având în grijă fraţi şi surori, trebuie să re-
acţioneze adecvat la schimbările în starea de sănătate a copiilor mai mici. O 
fetiţă de 15 ani, care îngrijeşte de surioara de 11 ani, a povestit: „Anul trecut 
sora a avut alergie foarte tare... Am dus-o eu la medic şi au internat-o în spi-
tal... Mă speriasem foarte tare (fetiţa a avut edeme şi erupţii)” (IIA_C_19). 
Dezvoltarea reacţiilor alergice poate avea forme foarte grave, ce necesită 
asistenţă medicală de urgenţă. În lipsa ajutorului medical adecvat, unele 
reacţii alergice se pot finaliza cu complicaţii grave sau chiar cu decesul 
pacientului. Astfel, poate fi pusă în pericol viaţa copilului, în cazul în care 
aceste reacţii se dezvoltă în lipsa unui adult. 

Un pericol similar poate fi sesizat şi în istoria povestită de o tânără de 15 
ani, care îngrijeşte de sora mai mică, în vârstă de doar cinci ani. Copilul îşi 
aminteşte: „Iarna trecută, când părinţii erau plecaţi, surioara s-a îmbolnăvit. 
A avut febră până la 39 de grade, am stat o săptămână acasă. La şcoală nu 
m-am dus, am avut grijă de ea, i-am dat medicamente şi am fost la medic” 
(IIA_C_21). Febra înaltă la copiii mici poate provoca diferite complicaţii, 
printre care şi convulsii. Punem la îndoială faptul că un minor va fi capabil 
să ofere ajutorul adecvat în astfel de cazuri, care prezintă pericol real pen-
tru viaţa copilului bolnav. 

Uneori, chiar dacă este lăsat în  grija unui matur, în  condiţiile unui con-
tact insuficient cu persoana care îl  îngrijeşte, copilul evită să dezvăluie 
îngrijitorului problemele de sănătate. O astfel de situaţie este povestită 
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de o fetiţă de 11 ani, care a rămas în grija mătuşii: „Când erau părinţii acasă, 
mergeam la medic nu numai când ne durea. Mergeam des. Mama simţea 
că este bine să mergi la medic... Dar acum numai când mă simt rău, merg cu 
mătuşa la medic... Îmi este ruşine să îi spun mătuşii să mergem mai des la 
medic” (FG_C_1_urban). Acelaşi lucru este mărturisit şi de un băiat de 13 
ani, care locuieşte cu bunica şi suferă de astm bronşic de mulţi ani. Băiatul 
spune: „Când mi-i rău, îi spun bunicii, dar nu întotdeauna... Ea întotdeau-
na întreabă... eu îi zic că-mi trece” (IIA_C_11). Copilul nu întotdeauna 
poate înţelege gravitatea problemei pe care o are. Dacă un matur nu va 
observa problemele de sănătate ale copilului şi schimbările care apar pe 
parcurs (frecvenţa simptomelor, complexitatea, durata şi amploarea mani-
festării acestora), maladia poate căpăta o formă mult mai gravă şi, uneori, 
ireversibilă.

Maturizarea prematură a  copiilor rămaşi singuri, cu multiple respon-
sabilităţi încredinţate din partea părinţilor plecaţi, le hiperbolizează, 
într-un fel, încrederea de  sine. Există şi situaţii în  care copiii, bazân-
du-se doar pe propria experienţă, încearcă să-şi „trateze” fratele / sora 
mai mici sau să se autotrateze. Acest pericol poate fi sesizat şi în con-
vingerea fermă a unei fetiţe de 14 ani, care îngrijeşte de sora ei, în vâr-
stă de 7 ani, şi de bunica bolnavă: „De acum am învăţat singură ce  şi 
cum trebuie... şi ştiu acum ce pastile trebuie să iau, mă descurc” (IIA_C_ 
28). O încredere similară este observată şi în afirmaţia unui băiat de 13 
ani: „Locuiesc cu sora şi fratele mai mare... De obicei, mă doare ca-
pul. Am tensiune intercraniană şi fac tratament. Îmi cumpăr magneziu 
şi mai multe feluri şi mă ajută sora şi fratele să respect toate cerinţele” 
(IIA_C_5). Posibilitatea dezvoltării unor intoxicaţii, reacţii adverse 
sau complicaţii din cauza utilizării incorecte a medicamentelor, fără 
o monitorizare din partea părinţilor, poate avea urmări foarte grave 
pentru sănătatea acestor copii.

Plecarea părinţilor peste hotare fără a  oficializa responsabilităţile 
de tutelă ale persoanelor în grija cărora lasă copiii, poate genera pe-
ricole pentru copiii rămaşi în cazurile în care copilul va avea nevoie 
de  intervenţii medicale. Conform legislaţiei în  vigoare, orice inter-
venţie la un copil trebuie efectuată doar cu acordul părinţilor. În lipsa 
părinţilor, fără prezentarea actului legal de  tutelă, nici o persoană nu 
îşi poate asuma responsabilitatea acestei decizii. Absenţa părinţilor, 
precum şi lipsa actelor de  tutore complică procedura de  acordare 
a  asistenţei medicale copilului, în  special, atunci când există nece-
sitatea unor intervenţii invazive. Asemenea situaţii au fost relatate şi 
în cadrul focus-grupurilor: „Mama a plecat peste hotare şi a  lăsat doi 
copii... Unul dintre copii s-a îmbolnăvit şi avea nevoie de o  intervenţie 
chirurgicală complicată, iar medicii nu se puteau decide până nu era 
semnătura mamei, precum că  este de  acord. A  fost o  problemă! Totuşi, 
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mama din Italia, prin primărie, a făcut acte pentru tutelă unor persoane 
în etate, şi ei au semnat, pentru a salva copilul” (FG_ EC_rural).

Un medic ginecolog care activează într-o instituţie medicală municipa-
lă a relatat un caz despre o adolescentă de 16 ani care s-a adresat pentru 
consultaţie. I-a fost determinată sarcină cu termen de 5-6 săptămâni. 
Tânăra a solicitat efectuarea avortului. Ea era elevă într-un liceu muni-
cipal, locuia în cămin şi avea o situaţie financiară precară. Părinţii ado-
lescentei erau plecaţi peste hotare de mulţi ani, ea fiind lăsată în grija 
unei mătuşi în etate şi bolnavă, care locuia într-un sat din sudul Moldo-
vei. Nu exista nici un act de împuternicire tutelară pentru această rudă. 
Potrivit legislaţiei Republicii Moldova, tânăra este considerată mino-
ră şi ginecologul nu are dreptul să efectueze avortul fără autorizarea 
părintelui / tutorelui. Deoarece această autorizare devenea imposibilă, 
tânăra a  părăsit biroul medicului spunând: „Va trebui singură să-mi 
rezolv problemele.” Iar astfel de situaţii cresc riscul avorturilor ilegale şi 
al mortalităţii materne.

Astfel, există o necesitate majoră pentru introducerea obligatorie a sis-
temului de  tutelă pentru copiii ai căror părinţi migrează peste hotarele 
ţării, pentru a  stabili responsabilitatea oficială a  celor care şi-au asumat 
îngrijirea copiilor şi pentru a  evita apariţia unor impedimente de  ordin 
legal în acordarea asistenţei medicale necesare.

Autorii studiului formulează următoarele concluzii: 

•	 În lipsa monitorizării unui matur, care poate observa încă din faza in-
cipientă dezvoltarea unor patologii şi complicaţii, copiii rămaşi fără pă-
rinţi se adresează de sine stătător la medic, dar există pericolul ca aceasta 
să fie prea târziu sau în etape avansate ale bolii.

•	 În cazul în care copiii sunt lăsaţi în grija unui minor (frate / soră), aceştia 
nu pot să cunoască cum să reacţioneze prompt şi adecvat la schimbările 
de sănătate ale celor mici, cu riscul dezvoltării unor complicaţii şi evolu-
ţii grave ale maladiei acute.

•	 Hiperbolizarea încrederii de sine a copiilor cu părinţii plecaţi peste ho-
tare face ca ei să iniţieze tratarea copiilor mai mici sau autotratamente, 
existând riscul dezvoltării unor intoxicaţii medicamentoase, reacţii ad-
verse sau complicaţii din cauza utilizării incorecte a preparatelor, fără a fi 
supravegheaţi de adulţi.

•	 Plecarea părinţilor peste hotare fără a oficializa responsabilităţile de tu-
telă ale persoanelor în grija cărora lasă copiii poate genera pericole pen-
tru copiii rămaşi în situaţia în care copilul va avea nevoie de intervenţii 
medicale. Absenţa părinţilor, precum şi lipsa actelor de tutore complică 
procedura de acordare a asistenţei medicale copilului, în special, la nece-
sitatea unor intervenţii invazive.
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Vârstnicii

Bătrâneţea este ultimul ciclu al vieţii omului, ce implică un şir de schim-
bări, în primul rând, din punct de vedere biologic.

Perioada bătrâneţii este studiată sub trei aspecte:

1. Îmbătrânirea primară, care urmează după perioada adultă, fără a fi gre-
vată, în mod obligatoriu, de alterarea sănătăţii.

2. Îmbătrânirea secundară, ce  aduce schimbări  – boli, stil de  viaţă etc., 
în special, sub influenţa mediului neadecvat.

3. Îmbătrânirea terţiară cu pierderi (decompensări) rapide ce precedează 
moartea. 

Înţelegerea procesului de  îmbătrânire poate fi facilitată de o perspectivă 
multidisciplinară. Viziunea bio-psiho-socio-culturală, corelată cu cicluri-
le vieţii, scoate în evidenţă aspectele cele mai semnificative ale procesului 
de îmbătrânire. Modificările apar la nivelul următorilor factori: 

•	 Interpersonali (mediul social în  care trăieşte individul şi deprinderile 
de comportament şi comunicare interpersonală). 

•	 Intrapersonali (sistem nervos, personalitate, inteligenţă, motricitate, sis-
tem senzoro-motor etc.).

•	 Biologici şi fizici (influenţe ale unor boli cronice, incapacităţi, insuficien-
ţe organice etc.).

Longevitatea depinde direct de conceptul de calitate a vieţii. Însă, în  îm-
bătrânire funcţiile vitale ale organismului suferă schimbări considerabile, 
respectiv, scade treptat şi calitatea vieţii persoanei îmbătrânite. Sistemul 
cardio-vascular este afectat de modificări ale tensiunii, muşchiului inimii, 
elasticităţii vaselor, grăsimii depuse. Scade capacitatea vitală a sistemului 
respirator, cu dezvoltarea unor boli specifice. Involuează sistemul repro-
ductiv. Apar modificări ale sistemelor osos şi muscular.

Sistemul nervos suferă schimbări semnificative de  structură. Pot apărea 
boli specifice precum Parkinson, Alzheimer, Huntington. Scade interacţi-
unea dintre sistemele psihic, neurologic şi imunologic, fapt ce măreşte vul-
nerabilitatea persoanei în faţa bolilor. Sistemul senzorial se modifică atât 
sub aspectul acuităţii senzaţiilor, cât şi al rapidităţii şi eficienţei procesării 
informaţiei. Odată cu înaintarea în vârstă, scade capacitatea de recunoaş-
tere şi se diminuează vorbirea. Afectarea memoriei influenţează funcţio-
narea cotidiană a persoanelor în etate. Se diminuează simţul tactil, scade 
reglarea termică, apar stările de vertij, căderile, modificări ale mersului.

Astfel, odată cu înaintarea proceselor degenerative caracteristice îmbă-
trânirii, persoanele în etate au tot mai mult nevoie de o îngrijire speci-
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ală. În condiţiile în care persoana cu vârstă înaintată rămâne singură, 
fără susţinerea şi ajutorul celor apropiaţi, calitatea vieţii acestui bătrân 
scade semnificativ, accelerând îmbătrânirea cu schimbările organice 
ireversibile. Din această categorie fac parte şi unii bătrâni rămaşi singuri 
după ce copiii lor au plecat la muncă peste hotarele ţării.

•	 Organizarea condiţiilor de trai

Mulţi dintre cei plecaţi peste hotare îşi susţin financiar familiile rămase 
în  ţară, inclusiv, părinţii în etate. Pe banii primiţi bătrânii îşi asigură 
aprovizionarea cu apă (sapă fântâni în ogradă, se conectează la sistemul 
centralizat de apă), se conectează la sistemul de gaze, fac reparaţie capi-
tală a casei (schimbă acoperişul uzat, ferestrele putrede etc.), îşi procură 
aparate de uz casnic (maşină de spălat, cuptor electric etc.). Unele persoa-
ne incluse în studiu confirmă acest fapt. O femeie de 58 de ani povesteşte 
despre ajutorul acordat de fiica sa care lucrează peste hotare: „Ea m-a aju-
tat. Am schimbat şi ferestrele şi ulucile... era casă bătrânească… am prefă-
cut... ne-am făcut fântână, ne-am făcut ograda” (IIA_E_8).

Un bătrân care locuieşte doar cu soţia, ambele fiice muncind mai mult 
de 10 ani peste hotare, spune: „Pe mine fetele m-au ajutat în vara asta. Mi-
au cumpărat pompă de pompat apă în casă, am maşină de spălat automată. 
Iată asta e un ajutor minunat... Eu sunt mulţumit, asta e un ajutor foarte 
mare... deschizi robinetul  – este apă!” (FG_E_1_rural). Desigur, în  astfel 
de  condiţii, persoana în etate poate mult mai uşor să-şi întreţină igiena 
corpului, la necesitate, să-şi poată spăla hainele şi lenjeria de pat.

Unii bătrâni consideră că  plecarea copiilor peste hotare le-a micşorat 
mult din grija de a-i ajuta, ceea ce  le-a uşurat viaţa, deoarece aceştia 
au obţinut propria sursă de existenţă. După cum răspunde şi o persoană 
de 75 de ani, fiind întrebată cum era viaţa atunci când copiii erau acasă: 
„Într-o măsură oarecare, mai grea, trebuia să-i îndestulez mai mult eu pe 
dânşii, că nu aveau toate cele necesare, aşa că trebuia eu să-i susţin cât era 
posibil” (IIA_E_1).

Bătrânii îşi îmbunătăţesc condiţiile de  viaţă şi atunci când copiii tri-
mit colete cu tot necesarul pentru trai. Este exemplul unei femei de 71 
de ani, a cărei fiică îi trimite cu regularitate colete de peste hotare: „De-
mbrăcat, de-ncălţat, ea întotdeauna îmi cumpără de acolo... Pentru casă 
tot trimite: şampon, săpun, pentru bucătărie geluri, toate sunt de acolo” 
(IIA_E_7).

Însă, sunt frecvente şi cazurile în  care copiii plecaţi întrerup orice le-
gătură cu părinţii sau, ei fiind în condiţii financiare precare, nu îi pot 
ajuta cu nimic pe cei rămaşi în ţară. Aceasta este şi situaţia unei femei 
de 68 de ani inclusă în studiu. Ambele fiice, împreună cu familiile, sunt 
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plecate de mulţi ani peste hotare, însă femeia nu cunoaşte multe despre 
ele. Într-o iarnă, simţindu-se foarte rău, nu a putut să se ridice din pat să-şi 
facă focul. Femeia îşi aminteşte: „Am stat aşa trei zile, nu mă puteam ridica 
să-mi fac focul... Era tare frig... Am simţit că începuse să mă doară tălpile 
picioarelor. Am văzut că  se înnegrise şi m-am speriat. Am ieşit, târâindu-
mă, din casă până în drum şi am bătut la o vecină la poartă. Ea a chemat 
salvarea. Apoi m-au dus la Chişinău şi mi-au tăiat degetele de la picioare. 
Mi-au zis că au degerat” (IIA_E_15). Bătrâna se deplasează greu, respectiv, 
îngrijeşte de sine şi de casă după posibilitate, primind ajutor doar din par-
tea unor persoane străine. Nu sunt puţine situaţiile în care persoanele 
în etate, uitate de propriii copii, supravieţuiesc cu greu din pensia pe 
care o au, ducând lipsă de hrană, fiindu-le greu să se îngrijească pe sine 
şi gospodăria care o au.

Chiar dacă în susţinerea acestor persoane se implică comunitatea, vecinii 
şi asistenţa socială, aceasta nu este suficient pentru ca bătrânii singura-
tici să trăiască în condiţii adecvate. Iată exemplul unei femei de 61 de ani, 
care locuieşte singură, într-o localitate rurală. Femeia menţionează că cel 
mai mare ajutor îl primeşte de  la mahala: „Am femeile acestea... una din 
vale... şi apoi una mai de aici... şi-aşa le dau 5 lei, 10 lei… şi mai trimit să 
ia din produse de la magazin... şi am o femeie aici care îmi spală hainele... 
Vine ea (lucrătorul social), mai mătură... mi-a cules buruienele de borş să le 
pun la murat... mi-a prăşit în grădină... pe urmă ne-a adus cireşe... Şi iată 
sora medicală vine şi îmi măsoară tensiunea” (IIA_E_10). Discuţiile relevă 
că bătrâna suferă de probleme ale sistemului urinar, are nevoie de îngrijire 
permanentă şi tratament, însă nu are parte de acestea în lipsa unei persoa-
ne apropiate. Ajutorul este oferit mai mult din motive altruiste din partea 
celor care o înconjoară, însă acesta este insuficient în cazul unei persoane 
bolnave, aflate în imposibilitatea de a se îngriji pe sine.

O problemă serioasă pentru persoanele în  etate o  reprezintă asigu-
rarea căldurii în perioada rece a anului. Mulţi dintre bătrânii intervi-
evaţi susţin că este foarte greu să-şi asigure căldura pe parcursul iernii 
doar din rezervele făcute din pensie. O pensionară de 77 de ani mărtu-
riseşte: „Eu aş avea nevoie de ajutor de lemne, dar ce, dă cineva ceva? Nu 
dă nimeni nimic... Iată am primit pensia şi cu ajutorul de 260 de lei... mi-
am cumpărat ceva cărbuni, dacă lemne nu am aproape de loc... pun olea-
că de cărbuni... dar aşa ce să-i faci? Cu ce să te încălzeşti?” (IIA_E_16). 
Lipsa căldurii şi temperatura joasă din casă le poate provoca persoanelor 
în  etate, care odată cu înaintarea vârstei suferă schimbări în  reglarea 
termică a  corpului, apariţia unor probleme serioase de  sănătate (boli 
inflamatorii, infecţii etc.). În acest context, menţionăm şi situaţia bă-
trânilor singuratici care sunt bolnavi, au o mobilitate redusă, care se 
află mai mult la pat, dar au nevoie de o îngrijire permanentă (igiena 
corpului, schimbarea lenjeriei etc.). Lipsa unui ajutor din partea unor 
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persoane apropiate, chiar şi cu existenţa serviciilor de asistenţă socială 
(evident, insuficiente pentru astfel de cazuri), face ca aceste persoane 
să locuiască în condiţii precare, antisanitare şi chinuitoare. Acest fapt 
este confirmat şi de către experţii participanţi la discuţii în cadrul focus-
grupurilor. 

În contextul economic al Republicii Moldova este imposibilă asigurarea 
condiţiilor de  trai decente tuturor persoanelor în  etate rămase singure, 
în  special, pentru perioada rece a  anului, însă unii experţi propun des-
chiderea mai multor centre (aziluri) pentru bătrâni, în care aceste per-
soane ar putea trăi într-un mediu satisfăcător: „Să se deschidă centre, case 
de bătrâni, în care să fie amplasaţi temporar, contra plată pot să fie, nu doar 
de stat, fiindcă statul nu poate acoperi asemenea cheltuieli! Pentru aceasta ar 
trebui sa plătească copiii...” (FG_ EE_urban).

Însăşi persoanele în etate care locuiesc în azil relatează: „Dacă suntem aca-
să, avem nevoie de cărbuni, de lemn ca să trăim... dar ţara tare a scumpit şi 
cărbunele şi lemnele... Aici este maşină de spălat, spălătoria spală, le usucă, 
numai le aduce strânse gata, şi te-ai dus la baie şi te-ai schimbat pe curat” 
(FG_E_4_rural_azil). Opinii similare au fost formulate şi în  discuţia cu 
persoanele în etate din azilul din Chişinău, care confirmă unanim: „Acasă 
nu ne îngrijea nimeni aşa de bine cum aici... Aici sunt toate condiţiile nece-
sare pentru oameni, pentru invalizi, nu avem nimic de zis rău” (FG_3_ur-
ban_azil).

Odată cu înaintarea în  vârstă, persoanele în  etate au nevoie tot mai 
mult de ajutor pentru a se îngriji şi a-şi asigura condiţii adecvate de via-
ţă. Traiul în  singurătate, bolile care apar la bătrâneţe, scăderea forţei 
fizice, lipsa ajutorului şi susţinerii din partea familiei  – sunt factorii 
care determină multe persoane în etate să-şi trăiască ultima etapă a vie-
ţii în suferinţă şi cu o calitate redusă a existenţei. Amplasarea acestor 
persoane în  instituţii specializate (aziluri), unde sunt oferite condiţii 
adecvate de trai, cu sanitaţie, cu o îngrijire permanentă din partea per-
sonalului angajat, pare cea mai bună soluţie pentru ca bătrânii să-şi 
continue viaţa în condiţii decente. Şi acest fapt le va influenţa pozitiv 
longevitatea şi calitatea vieţii. 

Deci, există situaţii în care copiii susţin cheltuielile pentru viaţă necesare 
părinţilor din ţară, totuşi, mulţi dintre bătrânii rămaşi fără susţinerea 
copiilor cu greu îşi pot asigura condiţii de trai adecvate. Din cauza pro-
blemelor de  sănătate, lipsei forţei fizice, insuficienţei de  bani, bătrânii 
se confruntă cu probleme la asigurarea căldurii pe timp de iarnă, apro-
vizionarea cu apă, întreţinerea igienei etc. Această situaţie influenţează 
negativ calitatea vieţii şi sănătăţii persoanelor în etate. Asigurarea de sine 
stătătoare a condiţiilor de trai sporeşte riscul de traumatisme şi accidente 
pentru aceste persoane. 
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•	Atitudinea faţă de  propria sănătate şi comportamentul persoanelor 
în etate care au copii plecaţi la muncă peste hotare

Un număr semnificativ dintre bătrânii rămaşi singuri suferă o depresie 
de lungă durată. Depresia este determinată nu doar de depărtarea de co-
piii plecaţi, dar şi de suprapunerea altor pierderi ce sunt frecvente în pe-
rioada bătrâneţii (moartea rudelor, prietenilor etc.). În anii bătrâneţii, de-
presia apare din episoade scurte de tristeţe. 

Melancolia sau pierderea bruscă a energiei poate evolua spre o serioasă 
şi îndelungată condiţie depresivă. Caracteristicile acestei depresii includ 
o durere continuă, lipsa de interes, lipsa de speranţă, reducerea încrederii 
de sine, o evaluare deformată a prezentului şi viitorului. Unele persoane 
vârstnice depresive se confruntă deseori cu dificultatea de a  lua decizii 
şi devin mai încete în gândire, în modul de a vorbi şi în mişcări. Toate 
aceste manifestări au un impact asupra stării generale de sănătate a per-
soanei în etate.

Simptomele psihice ale depresiei includ pierderea apetitului, scăde-
rea în  greutate, oboseal severă, lipsa de  somn, constipaţia sau dia-
reea. Creşte tensiunea şi anxietatea, care pot contribui la construi-
rea unor stări de agitaţie. Depresia severă este deseori acompaniată 
de  gânduri de  inutilitate până la suicid. Acest fapt este descris pe 
larg şi de către experţii în problemele vârstnicilor care au participat la 
discuţiile de grup.

Astfel, experţi relatează: „Sunt unii bătrâni care categoric nu vor să mear-
gă la medic, să facă vreo consultaţie. Sunt unii care spun „nu-mi trebuieş-
te nimic, copiii au plecat, cui trebuiesc eu! Nu au să mă mai vadă” (FG_ 
EE_urban).

Stările depresive, emoţiile negative şi tristeţea determină agravarea ma-
ladiilor cardio-vasculare odată cu creşterea semnificativă a tensiunii ar-
teriale, inducând riscul acceselor cerebrale şi infarctului cardiac.

Starea psihică precară poate avea efecte puternice asupra modului în care 
bătrânii se îngrijesc pe sine. Un semn al unei stări îngrijorătoare a  per-
soanelor în etate este faptul că încep să acorde mai puţină atenţie igienei 
personale şi curăţeniei locuinţei. Totodată, slăbirea simţurilor legată de în-
aintarea în vârstă îi poate împiedica pe unii bătrâni să-şi menţină singuri 
igiena, chiar dacă doresc să facă acest lucru.

Depresia şi tristeţea continuă pot influenţa şi atitudinea bătrânului 
faţă de tratamentul şi prescripţiile medicale. Unii vârstnici pot exprima 
confuzie în legătură cu modul în care ar trebui luate medicamentele, fiind 
necesară o  permanentă supraveghere. Cantităţile mari de  medicamente 
nefolosite sau expirate sunt un alt indiciu care arată că bătrânii nu se mai 
pot îngriji singuri şi au nevoie de ajutor.



152 153

Percepţia migraţiei la muncăCAPITOLUL ICAPITOLUL I

Din cauza mobilităţii reduse şi a problemelor de coordonare ce apar cu 
vârsta, creşte riscul unor accidente şi traume ale persoanelor în vârstă, 
care sunt nevoite să facă singure unele activităţi gospodăreşti, în special, 
în localităţile rurale. O persoană în etate de 86 ani recunoaşte: „Mai avem 
nevoie, mai ales acum, şi de lemn şi de apă de adus de la fântână şi muncim 
iaca aşa... Iau o căldăruşă mititică şi mă duc să iau apă şi se întâmplă să mă 
împiedic, să cad” (IIA_E_5).

Pierderea capacităţii de a judeca corect, legată de schimbările psihice şi 
neurologice, îi face pe bătrâni, mai ales pe cei care locuiesc singuri şi nu 
pot cere sfatul unei persoane apropiate, să fie mult mai vulnerabili în faţa 
infractorilor. Astfel creşte riscul ca unii să profite de aceşti bătrâni, lăsân-
du-i fără casă sau surse de existenţă. În acest context, este foarte impor-
tant de a evalua la timp, de către medicul specialist, capacitatea bătrânului 
de a se îngriji şi a lua decizii raţionale.

În multe situaţii, în grija acestor persoane sunt lăsaţi nepoţii. Pe de o par-
te, în special, atunci când există o susţinere financiară din partea copiilor 
de peste hotare, se observă că îngrijirea nepoţilor motivează persoanele 
în vârstă, crescându-le interesul pentru viaţă şi responsabilitatea pen-
tru menţinerea condiţiilor de trai adecvate, gătitul bucatelor etc. O bu-
nică de 60 de ani, în grija căreia sunt lăsate două nepoţele (vârsta de cinci 
şi patru ani), povesteşte: „Dar m-am deprins foarte tare cu ele... Parcă nu 
aş putea deja fără ele, fără grija pe care o am... E o bucurie pentru orice bu-
nică să-şi dădăcească nepoţii. Mai bine aşa decât cei care stau singuri şi nu 
are cine să le deschidă uşa” (IIA_E_14). Femeia povesteşte cu plăcere des-
pre grijile casei pe care le face pentru nepoate, iar intervievatorul descrie 
că în casă este curat şi cald. Copiii acestei bătrâne, plecaţi la muncă peste 
hotare, trimit cu regularitate sume de bani pentru a acoperi toate cheltuie-
lile de trai necesare familiei rămase în ţară.

Un exemplu similar este şi al unei femei de 71 ani, care are în grijă o ne-
poată elevă. Bunica trăieşte cu viaţa şi interesele nepoatei, ce o motivează 
foarte mult să asigure condiţii de trai adecvate: „Mă scol, hrănesc nepoţica, 
pun apa la fiert, facem igiena de dimineaţă, spală dinţii, se îmbracă, eu pre-
gătesc mâncarea, câteodată lapte cu fulgi sau griş, şi o duc la şcoală şi după 
mă întorc, spăl vesela şi pun să fac de mâncare la amiază şi apoi o întâlnesc 
de la şcoală. Apoi, mă duc la limba engleză... şi după facem lecţiile împreu-
nă. La televizor urmărim desene animate şi emisiuni în engleză” (IIA_E_3). 
Aceeaşi femeie spune: „Noi spălăm des, de exemplu, lenjeria de corp, noi 
o schimbăm în fiecare zi, pentru că aşa a fost dorinţa fiicei mele”, fapt ce in-
dică faptul că bunica se străduieşte să asigure condiţii adecvate de trai co-
pilului pentru a reduce pe cât e posibil impactul lipsei mamei.

Pe de altă parte, grija pentru copii pusă pe umerii unor persoane în etate, 
care suferă de multe boli, este o încărcătură enormă, ce îi surmenează şi 
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îi menţine într-o stare permanentă de stres şi agitaţie. Menţionăm cazul 
unei femei de 62 de ani, care de 13 ani are în grija sa doi nepoţi: „Mi-i tare 
rău şi diabetul mă doboară, artroza – mi s-a umflat genunchiul şi hepatita C... 
Ficatul mă doare straşnic... şi rărunchiul. Cred că zahărul ista se bagă peste 
tot locul. Şi tare mi-i greu. Eu rar când ies din casă, că mult nu pot merge sau 
ameţesc de la tensiune şi picioarele mă apucă” (IIA_E_12). Fiind foarte bol-
navă, femeia a continuat să lucreze, deoarece doar din pensie ar fi imposibil 
să întreţină doi copii. Fiica, mama copiilor, fiind plecată peste hotare, nu se 
implică mult în întreţinerea copiilor. „Nu mai am putere să lucrez. Am lucrat, 
căci am doi nepoţi pe capul meu şi trebuie să-i întreţin... Cât am mai lucrat, 
ne-a fost mai uşurel, dar acum mi-i greu, greu, şi ei sunt mari şi nu dovedesc... 
Şi sunt doi bărbaţi, doi băieţi, şi mănâncă cât şapte: cât mai mult şi cât mai 
bun”. Femeia este măcinată de grija pentru aceşti copii: „Acum taman e vâr-
sta asta că trebuie să te uiţi după dânşii, ca să nu-i scapi, că-s băieţi”. 

Situaţii similare sunt menţionate şi de către experţii participanţi la focus-
grup: „Dar bunica nu mai are acele puteri ca să aibă grijă de  nepoţi, se 
enervează permanent, stă în tensiune” (FG_ EE_urban).

Grija faţă de nepoţi solicită bătrânilor atât resurse materiale, cât şi energie 
suplimentară. Se observă că, în multe cazuri, bătrânii duc lipsă de acestea, 
trecând prin deficienţe mari şi cu serioase probleme de sănătate. Pentru 
a evita astfel de situaţii, este foarte important ca medicul de familie să se 
implice mai activ în  evaluarea stării de  sănătate şi capacităţii bătrânilor 
în  grija cărora au fost lăsaţi copiii. Surmenarea continuă a  bătrânilor le 
poate influenţa grav starea de sănătate. Totodată, astfel de condiţii nu sunt 
benefice nici pentru dezvoltarea adecvată a copilului rămas în grija unui 
bătrân bolnav. Dacă medicul consideră că starea de sănătate a bătrânului 
nu-i permite să îngrijească suficient de copii, acesta ar trebui să sesizeze or-
ganele competente de asistenţă socială pentru a se implica în soluţionarea 
unor astfel de cazuri.

Constatăm că  în unele situaţii îngrijirea nepoţilor, pusă pe umerii per-
soanelor în etate, în condiţiile unor resurse financiare insuficiente, poate 
agrava problemele de sănătate şi poate împovăra viaţa bătrânilor, menţi-
nându-i într-o stare de stres şi agitaţie permanentă. Alteori însă, atunci 
când bătrânii rămaşi cu copiii în  ţară primesc ajutor material de peste 
hotare, îngrijirea nepoţilor îi motivează pe bunei să îngrijească de casă, 
să gătească regulat de mâncare şi să fie mult mai precauţi faţă de propria 
sănătate.

•	 Regimul alimentar şi calitatea nutriţiei

Unii dintre vârstnicii incluşi în studiu primesc suport în privinţa alimen-
taţiei din partea copiilor aflaţi peste hotare. O persoană de 79 de ani care 
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locuieşte singură mărturiseşte despre coletele primite de  la copii: „Tri-
mit de  încălţat, de  îmbrăcat, de  mâncare, conserve de  peşte, bomboane” 
(IIA_E_6).

În unele cazuri, atunci când persoana în etate trebuie să gătească hrană 
pentru nepoţi, acest fapt o poate motiva să se alimenteze mai calitativ şi 
cu regularitate. După cum povesteşte o femeie de 71 de ani, care îngrijeşte 
de nepot, fiica aflându-se la muncă peste hotare: „Am luat nişte carne şi el 
n-a vrut... Acum i-am luat nişte picioruşe de găină şi le-am preparat şi văd 
că a mâncat bine... Mai iau tocană de carne şi gătesc ceva din ea... Acum el 
e bolnav şi nu-i pot da prăjit, gras... şi totodată ţin şi eu dieta, că am şi eu 
probleme de sănătate... Avem de toate... miere, şi caşcaval, crenvuşti... Untul 
nu se termină niciodată, laptele, smântâna” (IIA_E_9).

Alimentarea presupune un total caloric şi un echilibru, bazat pe nevoi-
le energetice individualizate în  funcţie de gen, vârstă, starea de  sănătate 
şi gradul de activitate. Literatura de specialitate precizează că tulburările 
frecvente de nutriţie ale vârstnicilor sunt legate atât de cantitatea, cât şi 
de calitatea alimentelor. Printre acestea se numără: 

•	  Denutriţia. Stările de denutriţie ale bătrânilor pot fi cauzate de: nerespec-
tarea regimului alimentar, suferinţele psiho-somatice care ţin de regimul 
sever, din proprie iniţiativă, „din cauza intestinelor, stomacului, ficatului 
etc.”. În situaţia unei stări depresive, persoanele vor avea o atitudine indi-
ferentă faţă de calitatea alimentelor şi de regimul alimentar pe care îl au. 
Neglijenţa faţă de sine şi inapetenţa, motivate de singurătate şi tristeţe, 
pot conduce la denutriţia persoanelor în etate. Scăderea în greutate a bă-
trânului este cel mai clar semnal de alarmă al unei nutriţii necorespun-
zătoare. Unul dintre experţii din cadrul focus-grupului afirmă: „Mulţi 
dintre bătrâni se comportă cu indiferenţă faţă de propria persoană, nu-şi 
pregătesc lor mâncare, ei aşteaptă ca cineva să vină la ei... Doar în aşa caz 
ar pregăti mâncare. Nu au o motivaţie, un interes să gătească mâncare” 
(FG_ EE_urban).

•	  Malnutriţia. După vârsta de 50 de ani, este recomandată reducerea apor-
tului caloric cu 7-10 la sută la fiecare 10 ani. Este necesar un regim ali-
mentar corect al persoanei în vârstă, cu respectarea echilibrului dintre 
proteine, lipide şi glucide, cu reducerea cantităţii grăsimilor animale. 
Este foarte important aportul hidric şi de  săruri minerale. Utilizarea 
hranei cu o diversitate redusă, insuficienţa de proteine, vitamine şi alte 
substanţe nutritive necesare organismului uman pot genera dezvoltarea 
unor maladii serioase, accelerarea procesului de îmbătrânire şi acutiza-
rea bolilor cronice existente. 

Interviurile cu persoanele în etate dezvăluie că puţini pot respecta regi-
mul alimentar şi nutriţia corectă pentru un vârstnic. O femeie de  63 
de  ani, care locuieşte cu nepotul minor, spune: „Au fost zile în  care nu 
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am avut ce mânca, am ieşit din casă şi nu aveam nimic, nici bani şi am fost 
şi am împrumutat 50 lei şi am luat 0,5 kg de ulei şi cartofi” (IIA_E_4).

O situaţie similară este descrisă şi de o pensionară de 68 de ani, care su-
pravieţuieşte doar din pensie, fiicele fiind plecate peste hotare de mulţi ani, 
fără a-i oferi vreun ajutor. Fiind întrebată despre calitatea hranei (carne, 
ouă, unt), femeia răspunde: „Ei, le-am uitat gustul şi cum arată... Mai cum-
părăm câteodată o bucăţică de cârnaţ, brânză... Mai cumpărăm şi noi peşte 
şi prăjim, din cel mai ieftin... Cumpărăm slănină că e mai ieftină, dar nu 
carne... Luăm margarină, că  e mai ieftină ca untul…”. La întrebarea in-
tervievatorului de ce este paharul de vin pe masă, bătrâna spune: „Bem şi 
noi de scârbă” (IIA_E_15). Este demonstrat faptul că persoanele în etate 
trebuie să reducă semnificativ rata grăsimilor animale din hrană, pentru 
a diminua cantitatea colesterolului din sânge, care este un factor determi-
nant al multor maladii. 

Totodată, consumul de alcool este frecvent printre persoanele rămase singu-
re, după cum relatează şi unii experţi participanţi la focus-grupuri. Senzaţia 
de inutilitate şi abandon din partea copiilor, dorinţa de a fugi de singură-
tate îi face pe bătrâni să caute alinarea în alcool. Însă, alimentarea incorec-
tă a bătrânului şi, în special, cu utilizarea regulată a alcoolului, poate afecta 
grav starea de  sănătate a  acestor persoane, declanşând patologii grave ale 
tuturor organelor (sistemului cardio-vascular, nervos, digestiv etc.).

Unii dintre bătrânii participanţi la cercetare recunosc faptul că primirea 
coletelor cu produse este mult mai dorită decât primirea banilor, deoa-
rece cunosc cazuri în care persoanele rămase singure preferă să-şi pro-
cure băuturi alcoolice în loc de hrană. Această observaţie aparţine unei 
femei de 76 de ani, rostită atunci când a fost întrebată despre necesitatea 
ajutorului oferit persoanelor în etate: „Trebuie să-i ajute!... Cu mâncare, cu 
ceva... dar nu cu bani! Bani să nu le deie... Să le deie lemne, de pildă, să le 
deie cărbuni... Să le deie de mâncare ceva, pachete cum se dădea, dar sunt 
mulţi care le dau bani şi ei îi beau” (IIA_E_13).

Experţii din cadrul focus-grupurilor, de  asemenea, confirmă faptul 
că  aprovizionarea bătrânilor cu alimente este mai mult recomandată 
decât oferirea de bani pentru hrană. Motivul acestei preferinţe este ar-
gumentat prin faptul că  mulţi dintre bătrâni, fiind educaţi în  perioade 
complicate din punct de vedere economic şi politic, tind să facă economie 
de bani, refuzând să se alimenteze suficient. Ei lasă banii „pentru zile 
negre”. Una dintre participantele la discuţii a  fost plecată la muncă pes-
te hotare pentru o perioadă de timp şi povesteşte din propria experienţă 
despre mama sa: „Alimentaţia pe care o avut-o, pe aceea şi o avea... Noi 
am conştientizat faptul că ea are să facă economii de bani, i-am dus alimente. 
Alimentele, vrei nu vrei, trebuie să le foloseşti, să le întrebuinţezi... Soţul nu-i 
dădea bani, îi dădea alimente”(FG_ EE_urban_rural).
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Vârstnicii intervievaţi recunosc că le ajută foarte mult produsele alimenta-
re primite pe diferite căi: de la biserică, primărie etc. O femeie de 62 de ani, 
care are în grijă doi nepoţi şi o duce foarte greu material, având şi o stare 
de sănătate precară, spune: „De la o biserică de evanghelişti ne mai chea-
mă câteodată în lună şi ne mai dă pachete: crupe, ulei... şi o mai întindem” 
(IIA_E_12).

O îmbunătăţire a  regimului alimentar este menţionată de  către per-
soanele în  etate care au trecut să locuiască în  azil. Bătrânii povestesc: 
„Normal că mai bine mâncăm!... De trei ori! Acasă de două ori mâncam... 
Dar câteodată, numai o dată mâncai, dacă nu aveai când, te luai cu lucru” 
(FG_E_4_rural_azil). Hrana este oferită cu regularitate, sub controlul spe-
cialiştilor, şi în plus, bătrânii au posibilitatea de a „sta cu cineva la masă”, 
fapt ce este la fel de important pentru apariţia apetitului.

Fiind la azil, bătrânilor li se prepară hrana, ceea ce este foarte important, 
în special, pentru cei cu mobilitate redusă, care cu greu se pot deservi 
sau în cazul celor care suferă de stări depresive, în care ei nu se conside-
ră motivaţi de a se hrăni. Oferirea bucatelor proaspăt pregătite şi hrana 
caldă regulată cresc semnificativ calitatea vieţii persoanelor în etate şi le 
micşorează riscul dezvoltării multor maladii, inclusiv evită denutriţia şi 
malnutriţia. 

Datele colectate în cadrul studiului sugerează următoarele concluzii: 

 - Nerespectarea regimului alimentar şi neglijenţa faţă de  sine, inape-
tenţa, motivate de singurătate, depresie şi tristeţe, suferinţele somati-
ce şi insuficienţa de bani – sunt cauzele care induc riscul dezvoltării 
stărilor de denutriţie şi malnutriţie, legate de reducerea semnificativă 
a calităţii şi cantităţii hranei bătrânilor rămaşi fără îngrijirea membri-
lor de familie.

 - Atât bătrânii, cât şi experţii susţin iniţiativa de  a  oferi produse ali-
mentare familiilor nevoiaşe în loc de bani, pentru a evita posibilitatea 
de procurare a alcoolului sau de direcţionare greşită a banilor (econo-
mii inutile, estorcare din partea unor infractori etc.). 

•	Accesul la servicii medicale

Toţi bătrânii aflaţi în comunitate au relatat că ştiu despre activitatea servi-
ciului de urgenţă şi au acces la servicii medicale, acestea fiind oferite de că-
tre medicul de  familie. Bătrânii au afirmat că  merg frecvent la medic, 
primesc medicamente gratis sau compensate. După cum spune şi un 
bărbat de 86 de ani, atunci când este întrebat cât de des merge la medic: 
„O dată în lună, dacă am tablete acasă – de acum nu mă mai duc. Mă duc 
pentru pastile şi să mă mai controleze, tensiunea mi-o măsoară” (IIA_E_5). 
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Acelaşi lucru este relevat şi de discuţiile cu alte persoane în etate cu copii 
peste hotare: „Eu în fiecare primăvară şi toamnă stau la spital şi fac o cură 
de tratament. Dar nu mă cheltuiesc, căci mă duc cu poliţa. Pentru tensiune 
în  toată luna, am  reduceri la medicamente şi le iau” (IIA_E_7). „La me-
dic mă duc des, cam de două-trei ori pe lună. Mă duc atunci când expiră 
leacurile, pastile şi mă duc, îmi scrie, mă controlează şi îi spun ce s-a mai 
întâmplat” (IIA_E_1).

Totuşi, de multe ori necesitatea de tratament a bătrânilor depăşeşte po-
sibilităţile acoperite de  către asigurările medicale, iar sursele financi-
are ale acestor persoane sunt mult prea modeste pentru a achita astfel 
de cheltuieli. Este mărturia unei femei de 75 de ani, care locuieşte împreu-
nă cu trei nepoţi, fără a avea vreun sprijin de le copii: „Medicamente e foar-
te greu să cumperi, numai eu din pensia mea pot să iau, nimeni nu mă mai 
ajută... Am pentru băiat 200 de lei şi pensia mea, iată şi-i tot...” (IIA_E_25). 
Bătrâna se plânge pe multe boli, iar unul dintre nepoţi are dizabilităţi şi 
necesită tratament şi îngrijire permanentă.

Din cauza insuficienţei de bani, dar şi în lipsa unui stimulent şi a sus-
ţinerii din partea copiilor, bătrânii devin mai indiferenţi faţă de  pro-
pria sănătate şi evită să accepte intervenţii chirurgicale sau tratamente 
costisitoare, ceea ce, respectiv, le scurtează viaţa. Un caz relevant este cel 
al unei femei de 78 de ani. Bătrâna povesteşte: „Iată îmi creşte aici un nod 
lângă sân... Şi medicul mi-a spus să mă duc să fac operaţie, dar am nevoie 
de bani pentru aceasta. Dar eu de unde să-i iau? Doar 800 de  lei pensia! 
De unde să-i iau? Toată pensia se duce pe pastile şi injecţii...” (IIA_E_26). 
Această atitudine este menţionată şi de  către experţii participanţi la dis-
cuţiile de grup: „Oamenii noştri stau aşa, nu se adresează la nimeni, până 
nu cad la pat, spunând: „Eu sunt puternic, am să rezist, nu am nevoie de ni-
mic, nu am bani – nu mă pot adresa nimănui” (FG_EE_urban). Adresarea 
târzie la medic şi ignorarea prescripţiilor medicale cresc semnificativ 
riscul de dezvoltare a unor complicaţii, forme maligne şi altor maladii 
grave la aceşti pacienţi. 

Uneori, bătrânii solicită ajutor şi îl  primesc de  la copiii de  peste hotare. 
Fiind întrebată dacă este ajutată de copii cu medicamente, o femeie de 71 
de ani, a  cărei fiică munceşte peste hotare, afirmă: „Păi, da de unde alţi 
bani? Numai din 900 de  lei (pensia)... Medicamente iau de două-trei mii 
de lei... Uneori mi se dau şi cu reducere de 50 de procente, astea pentru di-
abetici ne dau gratis... dar restul necesită a fi cumpărate... îs foarte scumpe” 
(IIA_E_9).

Unii bătrâni au menţionat că ajutorul financiar acordat de copii pen-
tru efectuarea unor tratamente costisitoare le-a îmbunătăţit cu mult 
calitatea vieţii. Este povestea unei femei care a primit 15 mii de lei de la 
feciorul de  peste hotare pentru o  intervenţie chirurgicală la inimă sau 
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a unui bărbat care şi-a permis să-şi pună dinţii de 12800 lei cu ajutorul 
feciorului.  

O femeie de 61 de ani spune că procurarea medicamentelor depinde mult 
de banii primiţi de peste hotare de la copiii săi: „Au fost dificultăţi la procu-
rarea medicamentelor, că băiatului meu îi dă banii atunci când vine acasă, 
dar până atunci împrumut de la vecini şi apoi când vine băiatul, dau înapoi” 
(IIA_E_2). Totuşi, aceasta poate fi considerată o situaţie benefică, deoarece 
bătrâna îşi poate urma tratamentul necesar.

Alteori, medicamentele bătrânilor sunt procurate de către persoane terţe 
din altruism, drept ajutor, de exemplu, din fondurile unor grupuri religi-
oase, rude, foşti colegi de serviciu, prieteni etc. 

Există situaţii în care unii bătrâni primesc medicamente de la copiii de pes-
te hotare. După cum povesteşte o  femeie de  57 de  ani care are în  grijă 
nepotul minor, iar fiica ei munceşte în Germania: „Ea îmi scrie traducerea. 
Mi-a trimis aparatul care măsoară tensiunea... şi lumânări că am probleme 
cu intestinul gros... Nu demult mi-a trimis calciu, magneziu... pentru copil 
trimite siropuri de tuse, mai ales că acum e iarnă... Nişte creme pentru oase” 
(IIA_E_11).

În majoritatea cazurilor, medicamentele expediate de  peste hotare bă-
trânilor de către copii sunt foarte utile, în special, când aceştia au nevoie 
de tratamente costisitoare. Totuşi, este necesar de menţionat că persoana 
care primeşte medicamente de peste hotare trebuie să informeze despre 
acestea medicul său de familie, pentru a evita suprapuneri de substanţe 
active ce  pot conduce la supradozări sau interacţiuni negative dintre 
preparatul prescris de medicul de familie şi cel primit de sine stătător 
de către pacient.

Odată cu înaintarea vârstei, creşte riscul dezvoltării unor situaţii de ur-
genţă medicală (creşterea bruscă a tensiunii arteriale, maladii cardiace, 
cerebrale etc.). În unele cazuri, nepoţii care sunt lăsaţi în grija buneilor 
sunt cei care acordă ajutorul necesar bătrânului bolnav. După cum po-
vesteşte şi o femeie de 73 de ani, care locuieşte împreună cu nepoatele 
sale de  18 şi 14 ani: „S-a întâmplat de  vreo două ori că  m-am simţit 
rău noaptea. Dar nepoţelele repede s-au sculat, repede mi-au dat ce  le-
am cerut... cu inima, aşa oleacă, mai am probleme... da ele mă ajută...” 
(IIA_E_23). 

La fel este şi istoria unei bătrâne foarte bolnave care are în  grija sa doi 
nepoţi: „Chemau ei (nepoţii) salvarea, eu le spuneam numărul, dar ei deja 
ştiu şi, dacă se întâmplă ceva – ei sună. Sau la policlinică, îmi fac chemare...” 
(IIA_E_12). Desigur, ajutorul nepoţilor este un lucru pozitiv, însă condiţii-
le de trai ale acestor doi copii, care trebuie să îngrijească permanent de bu-
nica bolnavă, pun în pericol dezvoltarea lor adecvată.
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O situaţie de risc major pentru bătrâni reprezintă cazurile de urgenţă, 
atunci când rămân singuri şi nu sunt în stare să apeleze la ajutor. „Mi 
s-a făcut aşa de rău! Când am dat să mă scol, o făcut ştiobâlc în cap şi aveam 
cana cu apă şi telefonul lângă mine, şi am sunat, şi am sunat şi nimeni nu 
a răspuns... că toţi erau duşi de sărbătoare... Şi mi-am pus şervetul cu apă la 
cap şi am aşteptat până m-am putut scula şi m-am dus la soră şi i-am spus...” 
(IIA_E_6). 

O situaţie similară este povestită şi de către un bătrân, participant la dis-
cuţiile din cadrul focus-grupurilor: „Eu am rămas în casă singur, într-un 
timp au apărut simptome de infarct. Da, nu pot să mă scol din pat, nu pot să 
ies... Era târziu noaptea... Să sun la doctor să vină, da, dar doctorul trebuie 
să intre în casă, dar uşa îi încuiată!... Iată un asemenea caz, când de acuma 
cazi la pat şi n-are cine te îngriji! Copilul tău nu-i acasă să vină, să poată să 
te ajute. Îngrijeşte de bătrâni în Italia, dar de mama şi de tata nu are cine 
îngriji” (FG_E_1_rural). Mulţi dintre participanţii la acest focus-grup au 
afirmat că au trecut prin situaţii similare, când rămâneau grav bolnavi 
la pat timp de câteva zile, fără a fi vizitaţi sau ajutaţi de cineva.

Se observă că  asemenea probleme sunt soluţionate în  cazul persoane-
lor în  etate care locuiesc în  azil. Bătrânii spun cu siguranţă că, în  caz 
de urgenţă, chiar şi noaptea este asistenta medicală de serviciu, care le 
va acorda ajutor.

Mulţi bătrâni au confirmat faptul că sunt vizitaţi frecvent de către medicul 
de familie. O femeie în etate dintr-o regiune rurală inclusă în studiu afir-
mă: „Medicul vine aici la noi, noi când spunem – vine, el de acum ştie, are 
în vedere şi vine” (IIA_E_24). 

Totuşi, bătrânii, în special, cei care se deplasează cu greu, ne spun că ar 
dori ca medicul să îi frecventeze mai des. „Deloc nu vine (medicul)... să 
vină aşa o dată... că eu doar sunt acolo la ei la evidenţă... (IIA_E_10); „Me-
dicii ar trebui să vină la bătrâni măcar o dată în lună, dar chiar şi de două 
ori, dar ei nu vin, numai când îi suni... Lor le mai trebuie şi transport, eu 
când sun la medic îmi spune: „Luaţi maşina şi veniţi”, dar eu nu pot lua 
maşină, nu am, şi nici nu sunt în stare să mă urc în maşină” (IIA_E_26). 

Desigur, vizita frecventă a medicului este foarte necesară persoanelor bol-
nave. Din cauza stării de sănătate precare, aceşti pacienţi ar avea nevoie 
de o monitorizare, poate zilnică, a sănătăţii, cu indicarea unor prescripţii 
şi cu realizarea unor proceduri medicale. Însă, în condiţiile listei actuale 
a serviciilor de sănătate, achitate din contul asigurărilor medicale, medi-
cul de familie nu este motivat suficient ca să ofere asistenţă zilnică acestei 
categorii de pacienţi. O constată şi experţii: „Medicii de familie sunt foarte 
încărcaţi! Acuma ei sunt şi în loc de pediatru, cu mame cu copii mici şi cu bă-
trâni... Nu este o evidenţă – sunt plecate persoanele peste hotare, sunt bătrâni 
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singuratici, sunt bătrâni cu copii... Ei îşi fac datoria ca faţă de un oarecare alt 
pacient bolnav”(FG_ EE_urban).

Alţi bătrâni se plâng că  ar dori un medic aparte care să se ocupe doar 
de persoanele în vârstă şi ar fi disponibil oricând pentru a le oferi consulta-
ţie, deoarece înscrierea din timp la medicul de familie le micşorează ac-
cesul la servicii medicale, în special, atunci când li se înrăutăţeşte starea 
de sănătate. „Acum trebuie să mă duc să mă înscriu şi – peste o săptămână 
la medic. Şi cum să mă duc eu peste o săptămână, dacă eu atunci nu mai 
sunt bolnavă, eu azi sunt bolnavă?” (IIA_E_2).

Experienţa internaţională demonstrează importanţa şi necesitatea medici-
lor geriatri în asistenţa medicală oferită bătrânilor. Însă acest serviciu este 
puţin dezvoltat în Republica Moldova. Totodată, multe localităţi rurale se 
confruntă cu o  insuficienţă acută de cadre medicale şi uneori un singur 
medic lucrează pe două sectoare sau la câteva sate. Aceasta reduce semni-
ficativ timpul necesar de a acorda servicii la domiciliu persoanelor în etate.

Atât bătrânii, cât şi experţii au menţionat beneficiul serviciului de îngrijire la 
domiciliu dezvoltat în cadrul unor proiecte: „Nu vă daţi seama câtă bucurie le 
aduceam... Îşi menţineau starea de sănătate... Erau încurajaţi, se vedea o schim-
bare! Dar aici, numai cu ajutoare sociale, puţin ce influenţăm” (FG_EE_urban).

O monitorizare medicală mult mai frecventă („câte o dată pe săptămână, 
uneori de  două ori”) este remarcată cu satisfacţie de  persoanele în  etate 
care locuiesc în azil. Bătrânii afirmă: „Medicul vine când are posibilitate şi 
mai des, şi vine prin azil şi te întreabă, ce te doare, şi i-am povestit: „Iaca mă 
doare inima sau mă doare un picior”. El îmi spune că trebuiesc nişte pastile 
sau nişte injecţii...” (FG_E_4_rural_azil). „În fiecare zi de  marţi doamna 
doctor ne primeşte, ştie deja ce boală fiecare are, ne scrie reţete. Farmacie 
avem pe loc, doamna doctor dă comandă, surorile medicale primesc medi-
camentele pentru toţi şi joi medicamentele se dau. La fiecare pe foaie e scris 
ce medicamente...” (FG_E_3_urban_azil). 

Este indiscutabil faptul că, în condiţiile monitorizării permanente din par-
tea personalului medical, persoanele în etate primesc cu regularitate trata-
mentul necesar, locuiesc în condiţii adecvate şi sunt în siguranţă, în cazul 
în care se poate agrava starea de sănătate sau pot apărea situaţii de urgenţe 
medicale. Acest fapt le îmbunătăţeşte semnificativ calitatea vieţii şi prelun-
geşte durata acesteia. 

În ceea ce priveşte accesul la serviciile medicale al bătrânilor rămaşi sin-
guri în rezultatul migraţiei copiilor la muncă peste hotare, concluzionăm:

•	 Asistenţa medicală, atât medicina de familie, cât şi serviciul de urgenţă, este 
oferită gratis bătrânilor din contul asigurărilor medicale de stat. La necesitate, 
bătrânii primesc medicamente şi asistenţă la domiciliu. Este însă mai redus 
accesul la servicii înalt calificate, pentru care sunt necesare deplasări în cen-
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tre raionale sau în municipii. Pe unii bătrâni, distanţa, cheltuielile de drum 
şi lipsa unei persoane care i-ar însoţi în oraş îi fac să renunţe la consultarea 
specialiştilor medicali. Acest fapt reduce posibilitatea diagnosticării timpurii 
a unor maladii, ceea ce ar scădea din costurile ulterioare de tratament şi ar 
preveni dezvoltarea unor forme grave, ireversibile ale bolii.

•	 Persoanele în  etate, cu posibilitate redusă de  mobilitate, doresc ca ser-
viciile medicale la domiciliu să fie mult mai frecvente. Însă, în condiţi-
ile listei actuale de servicii de sănătate din contul asigurărilor medicale, 
medicul de familie nu este motivat suficient pentru ca să ofere asistenţă 
zilnică acestei categorii de  pacienţi. Totodată, în  multe localităţi rura-
le se atestă o insuficienţă acută de cadre medicale şi, uneori, un singur 
medic lucrează pentru două sectoare sau la câteva sate. Aceasta reduce 
semnificativ timpul necesar acordării serviciilor la domiciliu persoane-
lor în etate.

•	 Un risc major pentru viaţa persoanelor în  etate singuratice constituie 
probabilitatea înaltă pentru dezvoltarea unor stări de urgenţe medicale, 
fără posibilitatea de a apela după ajutor. Riscul creşte odată cu înaintarea 
vârstei, fapt ce  determină necesitatea monitorizării permanente a  per-
soanelor în etate rămase singure. 

•	 Pierderea capacităţii de a judeca corect, legată de schimbările psihice şi 
neurologice, îi face pe bătrâni, în special, pe cei care locuiesc singuri şi 
nu pot cere sfatul unei persoane apropiate, să fie mult mai vulnerabili 
în  faţa infractorilor. Astfel, este mare riscul ca unii să profite de aceşti 
bătrâni, lăsându-i fără casă sau surse de existenţă. În context, este foarte 
importantă evaluarea la timp, de către medicul specialist, a capacităţii 
bătrânului de a se îngriji şi a lua decizii raţionale.

•	 Unii bătrâni, datorită susţinerii financiare din partea copiilor aflaţi pes-
te hotare, au posibilitatea de a efectua tratamente costisitoare, care nu 
pot fi acoperite de poliţa de asigurări medicale. În multe situaţii, însă, se 
observă că lipsa susţinerii din partea copiilor (atât morale, cât şi financi-
are) induce o indiferenţă la bătrâni, în vederea respectării prescripţiilor 
medicale sau a urmării unor tratamente ample, invazive (ex.: intervenţii 
chirurgicale). O astfel de  atitudine indiferentă creşte riscul dezvoltării 
unor complicaţii, forme maligne, incurabile ale maladiilor şi, respectiv, 
reduce calitatea şi durata vieţii persoanelor în etate.

•	 Bătrânii care locuiesc în aziluri menţionează că atât condiţiile de trai, re-
gimul alimentar, cât şi sanitaţia s-au îmbunătăţit semnificativ în compa-
raţie cu situaţia existentă până la plasarea în instituţie. Persoanele sunt 
satisfăcute de faptul că primesc asistenţa medicală regulat şi la necesite, 
că se află permanent sub monitorizarea lucrătorului medical, care le poa-
te oferi ajutor în caz de urgenţe.
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1.5. Integritatea familiilor cu migranţi

Copiii

•	 Schimbări în sfera familiilor şi a generaţiilor

Studiul constată schimbări în  relaţionarea dintre copii şi părinţii plecaţi 
peste hotare, acestea referindu-se mai ales la volumul şi calitatea comuni-
cării, iar aceasta are un impact asupra menţinerii coeziunii şi integrităţii 
familiei. Unii copii (în special, cei cu ambii părinţi plecaţi peste hotare) au 
menţionat că se simt privaţi de suportul oferit de familie, că reţeaua lor 
socială de sprijin este afectată. Spre exemplu, o intervievată a constatat 
că a devenit „mai matură, mă descurc singură, m-am învăţat să fac lucrurile 
tot singură, să rezolv singură problemele” (IIA_C_1). Schimbările în cadrul 
familiei sunt manifestate cel mai evident prin modificări de statut şi rol la 
care sunt expuşi copiii rămaşi fără îngrijire părintească, care la vârste des-
tul de fragede trebuie să îşi asume responsabilităţi ale părinţilor: „Posibil 
că mă simt mamă” (IIA_C_4). De regulă, procesul de maturizare intervine 
precoce în viaţa copilului şi prin asumare impusă de responsabilităţi.

În unele situaţii a  fost înregistrată o  îmbunătăţire a  relaţiilor cu părin-
tele care a rămas acasă: „În ultimul timp, mi-am făcut relaţiile mai bune 
cu mama, suntem mereu împreună, mai mult râdem” (IIA_C_2); „Cu tatăl 
meu foarte bine mă înţeleg şi chiar dacă am nevoie, pot să mă consult şi cu 
tatăl” (IIA_C_28), iar în altele – o înrăutăţire: „Cu mama discut (mama 
e plecată), cu ea vorbesc destul de normal, pot să-i spun ce am pe suflet... 
Tatăl nu mă înţelege, chiar mi-i frică..., îl urăsc pe dânsul” (IIA_C_22). Este 
de menţionat că astfel de situaţii nu au apărut ad-hoc, ci au urmat mode-
lul de relaţionare specific familiilor respective din perioada premergă-
toare migraţiei, aprofundându-l sau agravându-l.

În cadrul cercetării au fost observate situaţii de  perturbări ale funcţio-
nalităţii familiei, în care copiii trebuie să înveţe a relaţiona în condiţii 
total diferite de cele cu care erau obişnuiţi. Experţii intervievaţi au adus 
în calitate de exemplu un caz de divorţ în urma migraţiei în care fiecare 
părinte şi-a creat câte o familie nouă, iar copilul răspunde la această situa-
ţie prin faptul că „nu vrea să trăiască nici cu mămica şi nici cu tăticul”, ex-
plicând aceasta prin schimbarea modelului de relaţionare cu părinţii – „ei 
sunt foarte reci” (FG_C_4_rural). 

Modificările din cadrul familiilor vizează perturbări în sfera comunicaţi-
onală, învăţarea de noi roluri sociale şi asumarea forţată de noi responsa-
bilităţi, toate acestea generând transformări ulterioare la nivel de generaţii. 
Astfel, familia contemporană în contextul societăţii afectate de o migraţie 
masivă prezintă un risc sporit pentru menţinerea valorilor tradiţionale şi 
a integrităţii instituţiei familiei. 



162 163

Integritatea familiilor cu migranţi

•	 Deficitul de îngrijire

Cercetarea a scos în evidenţă un deficit de îngrijire, manifestat prin sarci-
nile care le revin copiilor şi îi depăşesc, care afectează dezvoltarea lor 
armonioasă; prin reducerea numărului persoanelor de apartenenţă şi 
de referinţă la care copiii pot apela; prin consecinţe în procesul de stu-
dii şi sănătate etc.

În cazul migraţiei, părinţii au posibilitatea să-şi manifeste grija, în  pri-
mul rând, în procesul de comunicare cu copiii prin diverse mijloace (te-
lefon, e-mail, Skype). Deşi majoritatea copiilor intervievaţi au remarcat 
că comunică frecvent cu părinţii, de obicei, în discuţii nu este abordată 
starea lor psiho-emoţională şi nu sunt discutate aspecte sensibile din via-
ţa oricărui copil. 

Relatările copiilor intervievaţi sugerează că ei ar prefera să simtă grija pă-
rinţilor, chiar dacă aceasta s-ar manifesta prin diverse interziceri sau 
lipsuri materiale: „Totuşi, e mai uşor pentru un copil să ceara voie de  la 
părinţi, să-i dea voie să plece sau nu” (IIA_C_21); „Eu cred că banii nu au 
valoare. Oricât vor munci părinţii, bani tot trebuie şi trebuie şi trebuie. Dar 
copiii trebuie să fie fericiţi împreună cu părinţii. Copiii au nevoie de părinţi 
şi părinţii au nevoie de copii!” (FG_C_3_rural).

În pofida dificultăţilor, o parte dintre copii depun toate eforturile pentru 
a corespunde aşteptărilor părinţilor. Ei se străduiesc să fie responsabili, 
să aibă rezultate şcolare bune, să reuşească să îndeplinească activităţile 
cotidiene, încercând şi în  comunicare să enunţe doar momentele pozi-
tive: „Spunem şi noi ce-i mai bine, să nu-i facem ei rău...” (IIA_C_13). 
Prin astfel de acţiuni copiii îşi manifestă grija reciprocă pentru părinţii 
plecaţi la muncă. 

Studiul a remarcat următoarea corelaţie: cu cât mai frecventă este comu-
nicarea dintre părinţi şi copii, cu atât mai evidentă este grija reciprocă ma-
nifestată de  către copii pentru părinţii lor: „Noi îi trimitem mamei cole-
te, punem în colete mere, scrisori...” (IIA_C_26). Un intervievat în cadrul 
discuţiei focus-grup chiar a remarcat că îşi face griji pentru sănătatea pă-
rinţilor, care fac eforturi considerabile pentru bunăstarea lui. Cercetarea 
indică o inversare de roluri parentale între părinţi şi copii, copiii devenind, 
în percepţia lor, nişte „părinţi” pentru părinţii lor plecaţi.

Paradoxal, însă chiar cele mai complicate activităţi pot deveni obişnuite 
pentru copii, dacă acestea sunt îndeplinite frecvent. Şi aici există riscul 
evoluţiei problemei de  exploatare prin muncă a  copilului, un pericol 
faţă de care copilul manifestă toleranţă şi conformare. De asemenea, exis-
tă riscul creşterii unei generaţii mai puţin sănătoase, copiii fiind încadraţi 
de mici în munci grele. Spre exemplu, munca care la început părea a fi im-
posibilă şi inadecvată vârstei copilului, odată cu trecerea timpului începe 
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a fi percepută drept o obişnuinţă. Astfel, un copil intervievat a relatat că de 
la 7-8 ani este implicat în prepararea prunelor uscate, care necesită timp şi 
forţă, fiind o muncă grea. Dar acelaşi copil concluzionează: „Acum nu îmi 
închipui să nu fac deloc prune” (IIA_C_9).

Experţii intervievaţi au relatat că efectele deficitului de îngrijire se vor ma-
nifesta peste o perioadă de timp şi vor fi de lungă durată, actualmente nefi-
ind percepute: „Cred că peste o perioadă de timp se vor crea mari dificultăţi 
de înţelegere” (FG_EC_rural). 

Grija reciprocă este o caracteristică determinantă a unei familii, iar de-
ficitul de  îngrijire denotă perturbări semnificative în sistemul de relaţi-
onare şi cel de afectivitate. În cazul familiilor cu părinţi migranţi, defici-
tul de îngrijire este condiţionat de absenţa părinţilor în viaţa de zi cu zi 
a copiilor, fapt care generează multiple riscuri, inclusiv exploatarea prin 
muncă a copiilor. Studiul a scos în evidenţă faptul că şi copiii îşi doresc 
să simtă grija părinţilor, chiar dacă aceasta s-ar manifesta prin diverse 
interdicţii, or, restricţiile constituie, în viziunea copiilor, o componentă 
a grijii manifestate faţă de ei.

•	 Problema divorţurilor, separărilor între membrii familiei ca rezultat 
al migraţiei la muncă peste hotare

Migraţia părinţilor generează trăirea de  către copii a  anxietăţii şi fricii 
faţă de un eventual divorţ al părinţilor: „Mi-i frică că mama, în caz de se 
întoarce, va da la divorţ... Nu vreau aceasta... Vreau să fim o familie unită 
din nou... Am scris despre aceasta o poezie încă anul trecut:

 

Plecată eşti de patru ani,
Plecată tu prin ţări străine.
Tu ai plecat ca să faci bani,
Să faci să fie bine...
Întoarce-te, tu, înapoi,
Vino, măicuţă, acasă,
Căci când doar vii din când în când,
Dorul mereu m-apasă.
Vino ca să rămâi pe veci,
Aici mereu cu mine,
Nu ştii cât de mult îmi lipseşti,
Câtă nevoie am de tine...
Măicuţă, mamă, draga mea,
Nicicând noi nu te vom uita,
Chiar de-n străini tu eşti plecată,
Rămâi mama cea mai dragă (IIA_C_19).
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Temerile copiilor sunt justificate întrucât în cadrul cercetării au fost evi-
denţiate situaţii de separare şi / sau divorţ al părinţilor, drept urmare 
a migraţiei la muncă peste hotare: „S-au despărţit pentru că s-au dus peste 
hotare” (IIA_C_9). Experţii intervievaţi confirmă frecvenţa divorţurilor 
printre migranţi: „Sunt foarte multe divorţuri” (FG_EC_rural). Mai mult 
ca atât, unul dintre experţi afirmă că în experienţa sa profesională nu are 
„nici un exemplu de familie care şi-a menţinut componenţa după plecarea 
părinţilor peste hotare”. Aceste consecinţe ale migraţiei deranjează mult co-
piii (a se vedea studiul de caz din Caseta 15).

CASETA 15 Studiu de caz. Migraţia – cauză a divorţului 
(IIA_C_15)

Dorina este o fetiţă de 13 ani, care are o soră mai mică de nouă ani, iar în pre-
zent se află în îngrijirea vecinei. Până la plecarea părinţilor peste hotare cu 
aproximativ şase ani în urmă în Italia, în familia lor erau relaţii normale. Cu 
timpul, însă, părinţii s-au distanţat, iar acum intenţionează să divorţeze: „De 
când au plecat şi mama şi tata, nu mai sunt împreună, doar vorbesc...  Asta mă 
deranjează”. Tatăl, care revine mai frecvent acasă, o învinuieşte pe soţia sa: 

„Tata a spus că de când s-a dus mama în Italia, de atunci nu se primeşte să se 
împace cu ea”. Cea mai mare dorinţă a Dorinei este ca părinţii ei să fie împre-
ună şi să nu divorţeze. 

Unii copii chiar îşi fac griji pentru ca relaţia dintre părinţi să reziste în timp: 
„O altă grijă este când părinţii stau separat, unul acasă şi unul plecat sau sunt 
în regiuni diferite plecaţi, atunci aşa ţi-i în grijă că nu cumva tata să-şi gă-
sească o altă femeie sau să nu divorţeze” (FG_C_3_rural).

Este de  menţionat că  distanţarea geografică afectează şi relaţionarea 
dintre părinţi şi copii, care se răceşte în timp. În loc să compenseze ab-
senţa prin grija manifestată în perioada revenirii acasă, unii părinţi au un 
comportament inexplicabil: „În cele opt zile cât am stat în spital, nici mama 
şi nici tata nu m-au sunat nici o dată, cu toate că ştiau că m-au internat...” 
(IIA_C_19).

Studiul a demonstrat că o situaţie financiară mai stabilă a familiei (care este 
asigurată prin veniturile obţinute în perioada migraţiei) nu soluţionează 
problemele care există între soţi, astfel încât orice acţiune poate să ducă 
la neînţelegeri şi conflicte. Copiii intervievaţi au încercat să explice destul 
de amănunţit şi nemijlocit motivul situaţiilor conflictogene: „Ei s-au cer-
tat, fiindcă o dată mama mi-a cumpărat multe jucării şi el a zis că pentru 
ce a cheltuit banii pe jucării, mai bine lua ceva de mâncare. Iar mama a zis 
că eu îs mic şi nu mănânc mult, dar ele nu erau scumpe, un euro jucăria, 
adică 16 lei de ai noştri” (IIA_C_3). 

În unele cazuri părinţii divorţaţi încearcă să-şi refacă viaţa conjuga-
lă prin relaţii de scurtă durată sau căsătorii cu alte persoane, acestea 
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nefiind acceptate, de  regulă, de  către copii: „Ea a  vrut să se mărite cu 
dânsul... şi m-a întrebat dacă eu sunt de acord cu asta. Eu i-am zis că nu-s 
cam de acord... nu vreau... era mare, dar nu se comporta ca un om matur” 
(IIA_C_11).

Unii intervievaţi au relatat experienţe şocante în contextul deteriorării 
relaţiilor dintre părinţi. Printre acestea este şi istoria unei fetiţe de 11 ani, 
care este martoră a unor situaţii conflictogene ce se perpetuează în timp: 
„Îmi era dor de ea să o văd... Am sunat şi mama a început să plângă... Tata 
spune că trebuia să stea acasă”. Intervievata explică faptul că aceste neînţe-
legeri dintre părinţi au apărut în momentul în care mama a decis să plece 
la muncă peste hotare, iar tatăl se opune, totuşi, acesta a făcut un efort şi 
„a vrut să o primească acum a doua oară acasă”. Cel mai dureros moment 
se referă la nerespectarea de către mamă a promisiunii de a reveni acasă: 
„Nu a venit, nu ştiu de ce nu a venit” şi la aşteptarea acesteia în drum: „Am 
aşteptat-o la şosea şi nu a venit…” (IIA_C_10).

Separările şi / sau divorţurile constituie tot mai frecvent o consecinţă a mi-
graţiei şi acest lucru este şi mai alarmant dacă este corelat cu scopul emi-
grării: cel de a asigura bunăstarea familiei. Copiii intervievaţi sunt expuşi 
dublului risc: de a învăţa să trăiască fără părinţi atâta timp cât ei sunt ple-
caţi, dar şi de a face faţă ulterior situaţiilor de separare / divorţ al părinţilor. 
Experienţele relatate de copii sunt şocante, iar evaluarea riscurilor pentru 
bunăstarea lor morală suplineşte conştientizarea gravităţii situaţiei. 

Vârstnicii

•	 Schimbări în sfera familiilor şi a generaţiilor

Fiecare familie reprezintă o micro-societate cu mentalitate proprie, cu ati-
tudini şi modele afective specifice, cu structură şi dinamică de abordare 
a relaţiilor şi interacţiunii cu ceilalţi. Fenomenul migrării la muncă peste 
hotare aduce schimbări şi la acest nivel de interacţiune umană. Or, mode-
lul tradiţional al familiei se distorsionează. Vârstnicii nu au posibilitatea 
să-şi considere viaţa împlinită, prin implicarea şi preocupările continuate 
de copiii lor: „Şi ea când vine acasă, mereu vine cu cadouri, însă nu mă 
întreabă întotdeauna poate am nevoie de bani... Eu nu vreau să le stric via-
ţa, nu vreau să le cer prea multe..., dar ea dacă singură vede că am nevoie 
de ceva, trebuie să mă ajute... Trebuie să se gândească că sunt mama ei şi 
trebuie să-mi procure... Nu vreau să-i forţez, nu vreau să stau pe spinarea 
lor...”(IIA_E_11).

Copiii, la rândul lor, nu văd rostul sfatului şi experienţei de  o  viaţă 
a persoanei în etate. În consecinţă, abandonul persoanei în vârstă de că-
tre copiii plecaţi la muncă peste hotare este un fenomen înregistrat tot 
mai frecvent: „Are pe al treilea an, m-a adus aicea, eu n-am vrut, a zis – 
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hai, tătică, la dom invalidov... şi am rămas singur... A fost aici şi m-a adus 
şi pe urmă n-a mai fost...” (FG_E_3_urban_azil). Neglijarea vârstnicilor 
este în  majoritatea cazurilor condiţionată de  necesitatea plecării peste 
hotare şi de iresponsabilitate: „Ar fi bine să mai vină şi la noi, că noi sun-
tem tată, suntem mamă” (FG_E_4_rural_azil). Distanţarea fizică, în spe-
cial, cea de  lungă durată, conduce în  timp şi la distanţarea relaţiona-
lă. Acest fenomen caracterizează vârstnicii care se află în azil. În acelaşi 
timp, menţionăm experienţa unei persoane în  etate care, în  speranţa 
de  a  reduce distanţarea relaţională cu apropiaţii, şi-a procurat telefon 
mobil din economiile modeste, accentuându-şi dreptul la comunicare: 
„...Ei mă sună câteodată, da eu mi-am cumpărat telefon mobil, am dreptul 
şi eu să telefonez...” (FG_E_4_rural_azil).

În această situaţie, persoana în etate nu-şi mai găseşte locul în modelul 
tradiţional al familiei, chiar şi cu adaptările de rigoare la viaţa contempo-
rană. Impedimentele şi frustrările determinate de necesitatea de a emigra 
condiţionează şi carenţe la nivel de  mentalitate, care conferă comporta-
ment violent cu referire la persoanele în etate.

Remitenţele nu pot compensa lipsa afectivităţii, atât de specială pentru 
această categorie de  vârstă. Disconfortul emoţional se manifestă diferit 
de la un vârstnic la altul în funcţie de particularităţile personalităţii. „Când 
îmi sună din Moscova, ea plânge acolo şi eu plâng aicea, şi plângem amân-
două. Ei îi e dor de noi, şi nouă ne e dor de dânsa, dar ce să-i faci, aşa-s vre-
murile...” (IIA_E_23) sunt destăinuirile printre lacrimi ale unei persoane 
în etate. 

În acelaşi timp, distanţa în  unele cazuri contribuie la apropierea per-
soanelor: „De când au plecat, relaţiile sunt încă mai bune, au o stimă mai 
mare, lipsa acţionează” (IIA_E_5). Mai profunde în acest sens sunt trăirile 
persoanelor în etate instituţionalizate: „Am un băiat şi o fată în Moscova. 
Băiatul a fost de vreo lună, a fost Iura, şi a spus că a venit să plătească con-
tractul (de întreţinere în azil), şi de amu de Anul Nou n-am să vin”, care 
scot în evidenţă regretul lipsei de comunicare în perioada sărbătorilor, fără 
a pune un accent evident pe aspectul financiar (FG_E_4_rural_azil).

Studiul scoate în  evidenţă sentimentul de  datorie şi loialitate familială 
al vârstnicilor faţă de propriii copii. Astfel, persoanele în etate ajung să-
şi vândă deseori locuinţele pentru a crea un capital iniţial pentru copiii 
care vor să plece la muncă peste hotare. Nu întotdeauna situaţia creată 
este conştientizată de către cei plecaţi la muncă la justa ei valoare, care 
uneori nu-şi asumă responsabilităţile pentru persoanele rămase acasă. În 
aceste condiţii, fără un suport emotiv, dar şi financiar din partea copiilor, 
vârstnicii ajung să-şi piardă autonomia şi „ei sunt plasaţi în  instituţia 
medico-socială care se numeşte Casa veteranilor” (FG_EE_urban_rural). 
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Astfel, familia pentru aceşti bătrâni nu exercită un rol de sprijin, ci un rol 
de disfuncţionalitate.

CASETA 16 Studiu de caz. Migraţia – cauză a instituţionalizării 
vârstnicilor (FG_E_3_urban_azil)

Tamara, 80 de ani, vârstnică instituţionalizată în azil: 

„Eu am ajuns aici din cauză că am rămas fără casă. Am trăit cu soţul şi el a dece-
dat. Eu am rămas singură. Fiica, care se află în Kirovograd, a venit să mă ia la ea. 
Am vândut casa. Apoi fiica cu soţul ei au hotărât să plece în Italia. Au vrut să mă 
ia şi pe mine. Eu am spus: „Eu am multe rude aici, cum să plec”. Eu am refuzat şi 
ei au plecat. Le-am făcut nunta lor pe banii de pe casă... Fiica e plecată de şapte 
ani”.

Cercetarea relevă că emigrarea poate conduce şi la o redefinire a rela-
ţiilor de rudenie. Astfel, copiii lăsaţi în grija bunicilor nu se asociază 
cu părinţii lor biologici, dar caută alte modele afective şi de apartenen-
ţă: „Şi tot aşa se uitau cum alţii se jucau şi au venit în casă pe urmă şi 
tot scârbiţi şi au zis: „Bunicuţă, noi o să-ţi spunem ţie „mamă”, se poate?” 
Şi din ziua aceea „mamă, mamă, mamă”, ca să aibă şi ei cui să-i spună 
„mamă”. Şi de atunci până în ziua de azi îmi spun „mamă...” (IIA_E_12); 
„Fata plânge, băiatul cum el că era în genere mititel şi de acum îmi spun 
mie „mămică, până când tu eşti, tu îmi eşti mamă, dacă mămica o să se 
găsească, atunci o  să-i spunem ei „mămică” şi ţie „bunică” (IIA_E_2). 
Astfel, buneii care niciodată nu pot să înlocuiască părinţii, deşi ei au 
grijă să-i spele, să-i educe etc., ajung să fie, totuşi, părinţi pentru 
propriii nepoţi. Preluarea rolului părinţilor de  către bunici, deseori 
de vârstă înaintată, creează situaţii de epuizare vitală, emoţională şi 
fizică a acestora: „Cu educaţia mă descurc, dar puterile nu sunt acelea şi 
este greu…Cel mai greu e să avem răbdare, dar acum mă enervez repede, 
dar nu vreau… Întotdeauna mă strădui să ies cu cuvinte plăcute, să nu 
audă cuvinte rele” (IIA_E_4). Există cazuri în care buneii se confruntă, 
la rândul lor, cu probleme personale, vicii cărora trebuie să le facă faţă. 
În această situaţie, aceştia nu mai pot „să coboare la nivelul nepotului şi 
să discute la nivelul la care nepotul are nevoie. Fie, buneii sunt oameni 
înţelepţi şi le dau sfaturi bune, nu spun eu nimic, dar sunt şi bunei între 
bunei, pot să mai folosească şi băutură şi alte probleme. Sunt şi aşa ca-
zuri” (FG_EC_rural).

Încercările de reintegrare familială (plecarea părinţilor la copiii stabi-
liţi peste hotare) eşuează, pentru că în anumite cazuri, copiii nu suportă 
costurile reîntregirii familiei sau vârstnicii nu se pot adapta noului 
mediu de  trai. Şi acest aspect este deosebit de dificil pentru persoane-
le în  etate: „Cum să merg acolo? Dar nici nu ştiu... dacă nu mor până 
atunci... poate am să merg... Dar când îmi este dor de părinţi, mă duc la 
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cimitir... mi-e dor de  pământul nostru... şi aceste lucruri ne dau mult... 
Cine o  să meargă la ei, dacă eu am  să fiu acolo?” (IIA_E_11). Deseori, 
aceste reintegrări nici nu sunt dorite şi admise de către vârstnici: „Asta 
din Turcia a fost acasă, eu am fost la ei vara asta. Ei mi-au cumpărat bilet 
şi eu m-am dus vara asta. Dar să rămân... nu vreau” (IIA_E_18). Drept 
impedimente pentru plecarea peste hotare la copii, persoanele în etate 
instituţionalizate deseori invocă starea lor de sănătate (mobilitate redusă, 
prezenţa unor dizabilităţi, deficienţe de văz, probleme de memorie etc.), 
care condiţionează necesitatea de resurse mult mai mari pentru întreţi-
nerea în străinătate.

Emigrarea unor membri ai familiilor pune în pericol ideea de familie, 
funcţiile şi rolul acesteia în societate. Studiul relevă că familiile sunt 
formate dintr-un număr foarte redus de persoane: bunici – nepoţi, per-
soane care trăiesc singure, familii cu un singur părinte: „Acum trăiesc 
cu nepoţeii şi cu tata bolnav” (IIA_E_2). Comunicarea, raporturile şi 
solidaritatea, transmiterea tradiţiilor capătă alte conotaţii: „Au rămas 
bătrâni, au crescut câte 5-6 copii şi n-are cine avea grijă de dânşii, n-are 
cine să le aducă o căldare de apă. Trăiesc într-o mahala cu buneii şi mă 
uit şi chiar îi greu, dar nu ştiu ce vor face ai noştri până vom ajunge noi. 
Asta-i o  problemă, decedează mama, tata şi ei nu vin”; „Copiii noştri 
sunt bătrâneţea noastră, deci educaţia bună înseamnă bătrâneţe ferici-
tă, educaţia – proastă, e jalea” (FG_EC_rural). Instabilitatea conjugală, 
determinată deseori de migraţie, influenţează structura familială: „Eu 
stau cu mama şi cu bunica, iar tata s-a despărţit de mama când aveam 
doi ani... Nu ţin minte cum era înainte când era şi mama şi tata – eram 
prea mic” (IIA_C_9). În acest context, familia pierde rolul de instituţie 
de bază în societate.

În concluzie: migraţia la muncă peste hotare produce schimbări specifice 
la nivel de interconexiuni între generaţii. Trebuie să se ţină cont de aces-
te modificări şi de efectele lor asupra generaţiilor implicate. Intensificarea 
proceselor de migraţie se face tot mai mult resimţită de către familii, iar 
structura acestora suportă tot mai multe schimbări: număr redus de per-
soane, trai separat al membrilor familiei, preluarea rolului de părinte de că-
tre bunei sau alte persoane care îngrijesc copilul rămas acasă etc. Necesi-
tatea adaptării la exigenţele zilei de astăzi conduce la modificări în viaţa 
internă a familiei, dar şi în comportamentele externe.

•	 Deficitul de îngrijire

Îngrijirea acordată persoanelor în  etate determină starea de  sănătate, fe-
ricirea şi longevitatea acestora. Mediul şi suportul familial sunt cei mai 
importanţi factori în îngrijirea persoanei în vârstă. 
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Calitatea îngrijirii persoanelor în etate instituţionalizate poate fi abor-
dată din perspectiva serviciilor de  îngrijire prestate nemijlocit în  in-
stituţie. Faptul că vârstnicii au ajuns în azil este condiţionat de o lipsă 
totală de îngrijire şi abandon al acestora de către copii / nepoţi: „Eu 
am  vândut casa... la băiat am  dat... şi băiatul a  decedat şi am  rămas 
şi fără casă şi fără băiat... nepoata nu mai are grijă” (FG_E_4_rural_
azil). În alte cazuri, prezenţa persoanei în  etate în  azil este determi-
nată de respect şi atitudinea responsabilă a copiilor / nepoţilor faţă 
de soarta vârstnicului: „Au vorbit cu fetele, Vera şi Tanea... Eu eram 
în spital cu piciorul (i-a fost amputat piciorul)... Dna Vera (directorul 
azilului) a venit cu maşina şi am vorbit cu dânsa. Ea a spus că doctorii, 
când îmi dau drumul, să sun la azil şi au să vină să mă ia. Fetele... vor 
plăti contractul – ce acolo nu se ajunge. Să mă fi dus acasă – nu era ni-
meni, casa-i singură şi eu sunt cu un picior, trebuie să beau apă, să-mi 
aduc o  căldare de  apă, să-mi fac mâncare şi nu-i chip nici într-un fel” 
(FG_E_4_rural_azil).

Destul de variată este şi situaţia la nivel de îngrijire a persoanelor în eta-
te nemijlocit în instituţia rezidenţială. În parte, relevă studiul, acest fapt 
este condiţionat nu atât de mediul de reşedinţă (urban, rural) sau surse-
le financiare alocate, cât de factorul uman care este implicat în procesul 
de  îngrijire. Astfel, vârstnicii dintr-un azil sunt mulţumiţi de  îngrijirea 
acordată şi mediul susţinut: „Dar cum să ne simţim, probabil, eu aici sin-
gur mă simt bine, pentru că  eu nu spăl, nu fac mâncare, dacă aş fi sin-
gur acasă, ar fi multe neajunsuri, n-aş putea face aceea... dar aici sunt 
căutat”(FG_E_4_rural_azil), iar cei din alt azil acuză neglijenţă, insulte, 
hărţuială: „Mă amăgesc aici şi toţi vreau bani. Vine şi zice (cineva din 
personal) dă, ş-apu dai 10-20 de lei şi nu-s. Amăgesc şi cu telefonul şi cu 
toate cele...” (FG_E_3_urban_azil).

Studiul a relevat câţiva factori cu privire la starea de bine a vârstnicilor:

•	 Prezenţa cuplului este o sursă de susţinere şi îngrijire fizică şi afectivă: 
„Eu cu soţia suntem singuri ca de  la începutul vieţii... Vorbim amân-
doi cu soţia... împărţim scârba de  la unul la altul” (IIA_E_5). Pierde-
rea unui soţ este suportată greu, iar problemele apărute în organizarea 
cotidiană sunt consecinţele unui deficit de afectivitate, comunicare şi 
îngrijire: „Sunt singură, soţul mi-a murit din 1985, eu sunt singură toată 
viaţa” (IIA_E_4).

•	 Modalitatea de rezolvare a problemelor, a felului de a conveni asupra 
dificultăţilor cotidiene. Potenţialitatea de a depăşi aceste impedimente 
la nivel de  familie, de a oferi şi a primi sfaturi determină sentimentul 
de siguranţă şi utilitate.
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•	 Menţinerea la domiciliu a persoanelor vârstnice şi favorizarea, condi-
ţionarea unui trai independent. Doar în acest mod persoanele în etate 
menţin sentimentul de competenţă şi utilitate.

Îngrijirea şi atenţia insuficientă, climatul socio-familial nefavorabil au 
fost identificate în cadrul cercetării drept carenţe esenţiale în menţinerea 
unui trai decent pentru personale în  etate. Responsabilizarea copiilor şi 
respectarea îndatoririlor faţă de părinţi rămân a fi soluţiile-cheie identifi-
cate de toate părţile: „Eu consider că mai întâi de toate trebuie găsiţi copiii 
ceea care şi-au părăsit părinţii bătrâni fără ajutor şi de  tras la răspunde-
re... Să fie pedepsiţi aşa oameni... fără inimă, să fie obligaţi să plătească...” 
(IIA_E_17).

Studiul evidenţiază că deficitul de îngrijire creează disconfort atât bătrâni-
lor din instituţii rezidenţiale, cât şi celor care se află la domiciliu. Şi într-un 
caz şi în altul situaţia depinde de atitudinea copilului faţă de părintele său, 
de  implicarea în viaţa acestuia şi de maturitatea responsabilităţii sociale 
a acestuia.
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1.6. Nivelul de bunăstare al gospodăriilor  
cu migranţi la muncă peste hotare

Copiii

•	 Dotarea gospodăriilor

Studiul realizat a scos în evidenţă că nivelul de dotare al gospodăriilor mi-
granţilor este în evoluţie, graţie eforturilor depuse de persoanele plecate 
peste hotare. Au fost înregistrate câteva situaţii care confirmă acest aspect, 
printre care procurarea materialelor de construcţie şi construcţia casei de lo-
cuit; procurarea computerului (conectarea la internet) şi a telefonului mobil, 
a diverselor obiecte din dotarea gospodăriilor, a produselor alimentare şi ne-
alimentare etc. „Înainte de a pleca părinţii, noi am început să ne construim 
altă casă, oarecum erau surse de bani, dar nu erau de ajuns. Plecând, ea a pu-
tut să acumuleze acei bani şi venind acasă a reuşit să ne facă acele condiţii pe 
care, dacă stătea aici, nu reuşea să le facă” (FG_C_2_rural).

Totuşi, îmbunătăţirea dotării gospodăriilor casnice nu este înregistrată 
în toate cazurile. Nu sunt rare situaţiile în care remitenţele sunt direcţionate 
pentru alimentare şi alte lucruri necesare sau considerate importante în fa-
milie: „Mai mult se cheltuie pe mâncare şi pe telefonul mobil” (IIA_C_20).

Deşi asigurarea gospodăriilor ar trebui să reprezinte un rezultat aşteptat al 
muncii peste hotare, totuşi, ea nu are loc în toate situaţiile elucidate în cerce-
tare. O explicaţie ar putea să vizeze complexitatea necesităţilor şi gravitatea 
problemelor cu care se confruntă familiile, astfel încât printre priorităţi pe 
primele locuri se situează alte necesităţi decât dotarea gospodăriilor. 

•	 Remitenţele şi modul de gestionare a acestora

Remitenţele au un rol important în asigurarea bunăstării copiilor, aces-
tea reprezentând, de fapt, şi motivul de bază al migraţiei părinţilor. Unul 
dintre experţii intervievaţi afirmă că „remitenţele reprezintă un aport consi-
derabil la stabilitatea şi dezvoltarea economică a ţării noastre. Astăzi, o bună 
parte din remitenţe sunt direcţionate spre consum. Şi într-un mod, noi trebu-
ie să fim recunoscători acestor lucruri, deoarece ele sunt orientate, în primul 
rând, spre atenuarea sărăciei. Banii sunt utilizaţi pentru combaterea sărăciei 
familiei, dacă e să vorbim despre un ansamblu de perspectivă generală pe ţară, 
naţională” (IIA_EC_5). Prin intermediul remitenţelor sunt soluţionate pro-
blemele ce ţin de viaţa de zi cu zi, achitarea serviciilor comunale, a cheltu-
ielilor pentru şcoală, distracţii, tratamente, întoarcerea datoriilor etc.: „De 
când mama este plecată, nu am împrumutat bani, acum ne ajung banii pe 
care îi avem” (IIA_C_6). Dacă până la plecarea părinţilor peste hotare fami-
lia nu putea să-şi asigure nici consumul alimentar sau să achite cheltuielile 
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de transport interurban, atunci peste 2-3 ani de zile în majoritatea familiilor 
se discută despre diversitatea obiectelor, inclusiv pentru jocul copiilor, care 
sunt cumpărate. „Acum eu le spun ce vreau”, afirmă un respondent de nouă 
ani (IIA_C_7).

Remitenţele sunt, de  cele mai dese ori, transmise prin intermediul unei 
terţe persoane, prin intermediul serviciilor bancare sau aduse de către pă-
rinţi în perioadele de revenire a acestora acasă. Sumele de bani variază 
destul de mult – de la câţiva zeci de euro la câteva sute. În majoritatea cazu-
rilor, persoanele care au sarcina să aducă banii la destinatar cunosc mărimea 
sumei de bani. Totuşi, au fost remarcate şi situaţii în care părinţii aplică şi-
retlicuri, neinformând despre tipul de marfă transmis: „Lui bunelul i-a pus 
o răţuşcă şi a cusut-o şi acolo i-a pus banii” (IIA_C_14).

În cadrul cercetării s-a constatat că în majoritatea cazurilor îngrijitorii au ro-
lul principal în gestionarea banilor primiţi de pe peste hotare, ei oferindu-le 
copiilor sume de bani pentru diverse cheltuieli legate de şcoală, gospodărie şi 
activităţi de timp liber. Frecvent, copiii se consultă cu părinţii privitor la chel-
tuielile pe care trebuie să le facă: „Dacă e o cumpărătură mai mare, ne sfătuim 
cu mama” (IIA_C_18). De regulă, copiii acceptă faptul că îngrijitorii lor deţin 
banii şi le oferă acestora sumele necesare, dar sunt şi situaţii în care acest lucru 
deranjează copiii, în special, atunci când ei nu au dreptul să participe la ges-
tionarea banilor. Este şi cazul celor două surori de 11 şi 15 ani, cărora mama 
plecată la muncă peste hotare le trimite colete, iar banii îi încredinţează unei 
verişoare. Atunci când „ne trebuie bani, mergem şi cerem de la ea (de la îngriji-
tor), cu explicaţii foarte detaliate pentru ce avem nevoie... Este neplăcut să merg 
să cer, să mă închin pentru fiecare 20 de lei de care avem nevoie”. Fetele percep 
această situaţie drept umilitoare, mai ales că şi tatăl, care periodic vine acasă, 
le obligă să argumenteze orice cheltuială: „Ducem evidenţa cheltuielilor într-un 
caiet aparte, până la bănuţi, de exemplu, chiar şi preţul unei cutii de chibrituri 
sau al unei sacoşe... Aşa că cu banii de buzunar o ducem rău” (IIA_C_19).

În unele situaţii, anume copiii au cuvântul decisiv în procurarea mărfurilor 
mai costisitoare: „A fost un caz că am cumpărat televizor şi ei au vrut să cum-
pere unul de acel simplu, dar eu – nu, vroiam ceva mai contemporan şi cum 
am spus aşa au cumpărat” (IIA_C_2).

Abilitatea de a cheltui banii nu este direct proporţională cu vârsta copi-
lului, or, chibzuinţa şi responsabilitatea financiară se pot manifesta în mod 
divers la diferite vârste. Spre exemplu, o fetiţă de 15 ani a menţionat: „Când 
nu-s părinţii, eu distribui banii, pentru că fratele nu poate grămădi banii (fra-
tele are 19 ani). El repede vrea să cheltuiască cât mai mult, însă eu ştiu că tre-
buie cu normă, trebuie şi pe mâine să ne ajungă” (IIA_C_1).

La altă extremă se poziţionează situaţiile în care părinţii sau copiii exage-
rează cu procurarea unor obiecte, care sunt de o necesitatea discutabilă: 



174 175

CAPITOLUL I Nivelul de bunăstare  al gospodăriilor cu migranţi la muncă peste hotare

175174

CAPITOLUL I

„Spre exemplu – încălţămintea, are multe perechi noi pe care nu le poartă... 
Cumpără haine de care nu are nevoie” (FG_C_2_rural). Prin astfel de gesturi, 
părinţii încearcă să compenseze lipsurile de care au suferit anterior copiii lor 
sau timpul în care nu sunt cu ei împreună. 

Totodată, au fost înregistrate şi situaţii în care părinţii nu transmit remi-
tenţe, iar familia în continuare suferă de deprivare materială, la aceasta 
adăugându-se şi deprivarea morală, or, lipsurile anterioare sunt cumulate 
cu toate efectele absenţei părinţilor şi în astfel de cazuri se observă o dublă 
deprivare la care sunt expuşi copiii.

În cadrul discuţiilor focus-grup cu experţii, s-a conturat un efect de repro-
ducere secundară a problemelor în cadrul comunităţii: pe de o parte, copiii 
cu părinţi migranţi sunt discriminaţi din cauza absenţei acestora în viaţa lor, 
pe de  altă parte, suferă şi copiii care au părinţii acasă, dat fiind că  nu au 
posibilităţi de asigurare materială ca primii. „Şi suferă nu numai cei care au 
părinţii plecaţi peste hotare, dar suferă şi cei care au părinţii aici, deoarece 
părinţii care sunt acasă nu pot să le dea acele lucruri pe care le are vecinul şi 
suferă şi ăştia care au, fiindcă vecinul din bancă care are şi mobil mai scump şi 
hăinuţele şi el se simte un pic discriminat şi suferă” (FG_EC_urban).

În fine, este important de  a  cita opiniile contradictorii, care sunt enunţate 
de copii în reflecţiile lor asupra beneficiilor remitenţelor. Astfel, dacă unii 
copii văd lucrurile absolut nemijlocit: „S-a dus tata şi am câştigat scuter, s-a dus 
mama am câştigat telefon” (FG_C_3_rural), atunci alţii chiar desconsideră va-
loarea bunurilor pe care le-au primit în urma migraţiei părinţilor: „Eu cred 
că am câştigat multe, dar banii pentru mine nu au valoare. Cel mai mult pentru 
mine are valoare dorul şi tristeţea pe care o duc faţă de mama” (FG_C_3_rural).

Studiul a constatat rolul semnificativ al remitenţelor în asigurarea supravie-
ţuirii copiilor, în oferirea posibilităţilor de a achiziţiona bunuri şi produse 
indispensabile unei vieţi decente. Există o diversitate de situaţii în care copiii 
au relatat despre modul de alocare a banilor, precum şi despre gradul de so-
licitare a opiniei lor vis-a-vis de necesităţile care trebuie acoperite. Totuşi, nu 
toţi părinţii migranţi transmit bani acasă, or, astfel de situaţii, împreună cu 
încercările de procurare a unor obiecte de o necesitate discutabilă, reprezintă 
diferite expresii ale gestionării remitenţelor în familie. 

 

•	 Strategii de utilizare a banilor de către copii

În cele mai multe cazuri migraţia părinţilor determină o  creştere a  nive-
lului de trai pentru membrii rămaşi acasă. Strategiile de utilizare a banilor 
sunt orientate preponderent spre consumul curent, menţinerea gospodăriei, 
achitarea facturilor, procurarea bunurilor alimentare şi nealimentare: „Cum-
păr de mâncare” (IIA_C_10); „Pentru internet” (IIA_C_17); „Pentru comu-
nale şi pentru gospodăria noastră” (IIA_C_22); „Lucruri pentru şcoală, fratele 
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plăteşte lumina, gazul, ne mai cumpărăm bomboane, cipsuri” (IIA_C_27) şi 
mai rar pentru investiţiile în  casă sau achitarea contractelor la studii etc.: 
„Sora a plecat în România la universitate”.

Un alt aspect al cercetării se referă la învăţarea unui nou rol social – de a ges-
tiona banii. În acest context, copiii intervievaţi au exprimat opinii destul de di-
ferite privitor la dezvoltarea abilităţilor lor de administrare a banilor, acestea 
variind în funcţie de priorităţi – cheltuirea banilor pentru distracţii, pentru ne-
cesităţi cotidiene, gospodărie, şcoală sau încercarea de a economisi la maxim 
banii primiţi de la părinţi. Prin modul în care cheltuiesc banii, copiii cu părinţi 
plecaţi în străinătate se diferenţiază de cei cu părinţii acasă: „Se deosebesc copiii 
cu părinţi plecaţi peste hotare de ceilalţi, pentru că au mai mulţi bani, chiar şi la 
îmbrăcăminte, chiar când vin la şcoală, intră în magazin, îşi permit să-şi cum-
pere tot ce doresc. Dar aceştia cu părinţi acasă sunt ţinuţi mai din scurt. Lor nu 
li se dau bani cât vrei pe zi” (FG_C_3_rural). Această situaţie creează discon-
fort în rândul celorlalţi copii care nu au părinţi peste hotare. Dar există şi alte 
situaţii în care copiii cu părinţi plecaţi au ajutat copiii nevoiaşi din comunitate, 
conştientizând că pot contribui la bunăstarea altor copii. 

Înşişi părinţii au rezerve privitor la modul de gestionare a banilor de că-
tre copiii lor. Încercând să preîntâmpine un comportament deviant, unii 
părinţi preferă să direcţioneze banii către îngrijitor. Copiii, de regulă, înţeleg 
şi acceptă o astfel de decizie: „Nu ne dă, că ştie că-i cheltuim sau... Da nu prea 
avem ce face cu dânşii şi se teme să nu batem înspre tutun, droguri, chestii 
de astea” (IIA_C_13). 

Este necesar să menţionăm şi situaţiile de  „răsfăţare” a  copiilor prin in-
termediul remitenţelor. Prin aceasta se poate explica dorinţa părinţilor 
de a „compensa” lipsa îngrijirii şi afecţiunii părinteşti prin accesul la une-
le bunuri şi servicii suplimentare pentru copiii lor. „Este foarte important ca 
părinţii, atunci când trimit acasă, să ştie exact ce fac copiii cu aceşti bani, să 
existe un responsabil legal de îngrijirea copiilor”, consideră experţii.

Strategiile de gestionare a banilor sunt orientate mai ales spre alocarea re-
surselor în  scopul asigurării unei vieţi decente. În acelaşi timp, în  cadrul 
studiului au fost specificate diverse modalităţi de prioritizare în alocarea ba-
nilor: de la achitarea contractelor de studii până la cheltuirea banilor pentru 
distracţii. Învăţarea unor noi roluri sociale de către copii presupune şi rolul 
de a cheltui banii, iar orice abatere în modalitatea de a gestiona remitenţele 
cunoaşte o anumită rezonanţă şi la nivel de comunitate. 

Vârstnicii

•	 Dotarea gospodăriilor

Experienţele, cunoştinţele şi obiceiurile obţinute de  către copiii plecaţi 
în străinătate îşi lasă amprenta asupra gustului estetic, igienei şi aprecierii 
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valorii veniturilor: „Se duc din diferite pături, se duc şi cu cultură şi cu mai 
puţină, dar acolo învaţă multe lucruri bune”; „La ţară poate că nu-i obişnuit 
cu multe lucruri, nu mai ştiau de maşină automată de spălat, nu ştiau în ce 
condiţii bune ar putea să trăiască, să fie, de exemplu, întotdeauna cald, curat. 
La noi nu-s condiţiile astea, când vin, stai de vorbă cu unele femei şi ele zic: 
„Îmi părea că am o casă frumoasă şi totuşi bine, dar când am venit m-am uitat 
şi văd care-i diferenţa dintr-un mod de viaţă şi alt mod pe care îl avem noi şi 
tind, tind la mai bine” (FG_EC_rural). 

Studiul remarcă faptul că remitenţele influenţează consumul de mărfuri 
şi servicii. În majoritatea cazurilor, chiar şi atunci când remitenţele nu sunt 
semnificative, se fac investiţii în instalarea reţelelor de apă, canalizare, gaz, 
construirea sau reparaţia capitală a locuinţelor, dotarea acestora cu teh-
nică de uz casnic şi mobilier: „De când au plecat copiii, am început să trăim 
mai binişor... Ne permitem mai multe să cumpărăm şi din produse, şi reparaţie 
am făcut, şi mobilă am cumpărat” (IIA_E_14).

În localităţile rurale, există gospodării dotate cu toate comodităţile: „Am 
baie, am veceu acolo, am maşină de spălat automată, pe urmă în casă am în-
călzire, am cazan pus” (IIA_E_1); „Avem baie, avem apă caldă, ne-am tras gaz 
şi avem încălzire autonomă... Nu e o problemă de a face baie oricând... Avem 
maşină de spălat automată, internet cu cameră video” (IIA_E_14). Acest fapt 
contribuie la creşterea bunăstării şi ameliorării condiţiilor de viaţă.

Dotarea gospodăriilor depinde de relaţiile între copii şi părinţi. Astfel, au 
fost identificate cazuri în care condiţiile de  trai ale vârstnicilor practic nu 
s-au schimbat: „Trăiesc în condiţiile în care au rămas după plecarea copiilor” 
(FG_EE_urban_rural), de cele mai dese ori atunci când persoanele în eta-
te duc un trai separat. În cazul în care copiii trăiesc împreună cu părinţii, 
ei sunt nevoiţi să facă reparaţii: „Sunt care au mai investit în nişte reparaţii” 
(FG_EE_urban_rural). De asemenea, există situaţii în care vârstnicii practic 
gestionează construcţia sau renovarea totală a casei copiilor: „Tata a ges-
tionat construcţia casei şi mama o venit în casă nouă” (FG_EE_urban_rural).

Pentru unii vârstnici instituţionalizaţi, copiii încearcă să creeze un confort 
suplimentar în azil: „Iaca asta – televizor şi magnetofon, el mi-a cumpărat la 
ziua mea de naştere” (FG_ E_3_urban_azil), fapt care contribuie la crearea 
unei atmosfere mai apropiate de cea de la domiciliu.

Necesitarea de comunicare a contribuit esenţial la asigurarea cu reţele de te-
lefonie fixă, precum şi la procurarea telefoanelor mobile, computerelor şi 
instalarea internetului: „Iaca asta l-am obligat să cumpere ca noi să comuni-
căm (arată laptopul pe masă) cu Tonea” (IIA_E_21). Cheltuirea remitenţelor 
pentru dotarea cu echipament electrocasnic are loc mai frecvent în familiile 
în care persoanele în etate au în îngrijire nepoţi. Vârsta înaintată determină 
o investire mai redusă în asigurarea cu tehnică a gospodăriilor.
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Situaţia rămâne a fi dificilă atunci când persoanele vârstnice au fost abandona-
te sau copilul plecat la muncă peste hotare a dispărut. În aceste condiţii, practic 
nu există remitenţe şi persoanele în etate trebuie să se descurce cu resursele 
financiare proprii care sunt modeste şi nu fac investiţii în imobil sau dotări. 

Prin urmare, remitenţele, indiferent de  mărimea acestora, sunt cheltuite 
de  vârstnici primordial pentru întreţinerea proprie şi a  nepoţilor şi doar, 
în al doilea rând, pentru dotarea gospodăriilor. 

•	 Remitenţele şi modul de gestionare a acestora

Remitenţele rămân a fi unica sursă de majorare a venitului şi asigurare 
a supravieţuirii pentru persoanele în etate: „Se îmbunătăţeşte situaţia materi-
ală şi ajută şi părinţii, că unii părinţi au pensia mică şi trimit. Copiii nu susţin 
doar copiii lor, dar şi părinţii” (FG_EC_rural).

Studiul scoate în  evidenţă diferenţe substanţiale în  mărimea remitenţe-
lor, forma şi periodicitatea trimiterii acestora în  funcţie de  statutul social 
al vârstnicului, relaţiile interfamiliale, capacitatea de autonomie a acestuia, 
existenţa nepoţilor în îngrijire, locul de aflare a vârstnicului (la domiciliu sau 
în instituţia rezidenţială).

Prezenţa unor relaţii afective profunde familiale, statutul social autoritar al 
vârstnicului şi aprecierea justă a responsabilităţilor faţă de părinţi contribu-
ie la existenţa unor remitenţe considerabile cu o  frecvenţă periodică: „Fii-
ca trimite câte 100-150 dolari o dată la două luni, colete cu haine, mâncare” 
(IIA_E_20). 

Capacitatea de  autodeservire şi veniturile proprii ale persoanelor în  etate 
influenţează forma de  contribuţie a  copiilor. Deseori, vârstnicii care sunt 
în  putere au gospodărie şi nu abuzează de  implicaţiile copiilor: „Eu sunt 
în stare, dacă a fi sănătate să îmi fac tot ce este necesar... Eu nu cer bani de la 
dânşii, că m-am luat de vorbă că s-a stricat maşina de spălat şi fără să cer, ei 
mi-o trimis” (IIA_E_1). 

Decisivă în  trimiterea remitenţelor este existenţa nepoţilor aflaţi în  în-
grijirea vârstnicului. În acest caz, remitenţele sunt frecvente, mult mai va-
riate şi coordonate: „Câte 100 dolari tot ne trimitea, colete cu trenul sau dacă 
cineva venea, de  îmbrăcat la copii, de  mâncat” (IIA_E_2). Instituţionaliza-
rea convenită cu copiii persoanei în etate determină un transfer obligatoriu 
în instituţia de îngrijire a vârstnicului.

O parte din persoanele instituţionalizate, indiferent de faptul că se achită un 
contract sau nu, beneficiază de suport suplimentar din partea copiilor: „Şi 
când era vreo problemă materială, eu sunam şi... niciodată nu spuneam 
suma, cât poţi, aşa trimite. Sau mai bine trimite medicamente, pentru 
că la ei sunt şi bune şi ieftine” (FG_E_3_urban_azil).
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Cercetarea a  constatat că  volumul şi periodicitatea remitenţelor sunt 
condiţionate şi de  situaţia persoanei aflate în  străinătate (salariu, loc 
de muncă, perioadă a anului etc.): „Ea acum nu are de lucru şi eu din pensie 
trăiesc, din lucrul pe care îl fac. Când avea ea, îmi trimitea în fiecare lună câte 
50 euro sau 100 euro, când avea, dar acum dacă nu are. Iaca sunt vreo trei luni 
de când nu îmi trimite deloc” (IIA_E_4); „Niciodată... vă spun aşa cum este... 
El acolo şi-a luat maşină... Trebuie să o plătească... casa... Acum el a rămas 
fără serviciu şi spune că ei acum stau la evidenţă la oficiul de ocupare a forţei 
de muncă... Şi el a împrumutat şi o sumă de bani pentru a achita apartamen-
tul său” (IIA_E_11).

Transferul bancar nu este întotdeauna agreat de vârstnici pentru că presupune 
deplasarea la oficiul poştal sau bancă, precum şi cunoaşterea sumei remise. 

În majoritatea cazurilor, resursele financiare se păstrează şi sunt gestiona-
te de către persoanele în etate, inclusiv, în cazul existenţei nepoţilor de care 
aceştia îngrijesc: „Banii îi cheltuim după ce ne sfătuim în comun, ce trebuie 
de cumpărat... Dacă avem nevoie de ceva pentru fetiţe, o sun eu sau atunci 
când fiica sună discutăm şi ea trimite imediat tot ce trebuie, luăm decizii îm-
preună” (IIA_E_15); „Nu le dau lor (nepoţilor) bani în mână” (IIA_E_17).

O particularitate identificată în gestionarea remitenţelor de către vârstnici 
este capacitatea de a economisi şi de a se mulţumi cu puţinul: „Orice lucru 
îl strânge, să fie pus să nu se cheltuie prea mult”; „Are să fie bine la înmormân-
tare”. Acest fapt poate fi explicat prin greutăţile prin care a trecut generaţia 
respectivă (al doilea război mondial, foametea), precum şi prin asumarea 
executării în continuare a rolului de părinte susţinător: „Alt copil trebuie să 
vină să mă vadă şi eu cu ce lo-i primi?”

În cazul persoanelor în etate care nu se deservesc sau al celor instituţio-
nalizate, gestionarea banilor revine îngrijitorului sau instituţiei reziden-
ţiale conform contractului: „Acum fata a zis că directoarea (azilului) are să 
primească banii mei...” (FG_E_3_urban_azil).

Deosebit de dificilă este situaţia vârstnicilor abandonaţi sau ai căror copii 
plecaţi la muncă peste hotare au dispărut şi care nu mai au alte rude. Aceştia 
sunt nevoiţi să supravieţuiască din pensie, forme de protecţie socială, bi-
nefacere: „Şi nu ştiu unde este acum (fiica)... Nepoata stă la întreţinerea mea... 
Pot să spun că material este mai greu de trăit” (IIA_E_3).

Studiul indică şi posibilitatea de apariţie a conflictelor în familii din cau-
za remitenţelor. Este vorba de situaţiile în care remitenţele sunt expediate 
de copii propriilor părinţi, iar nepoţii se află în îngrijirea soţului / cuscrilor: 
„Plecată peste hotare este mama, coletele le trimitea la părinţii ei, tata fiind cu 
copiii acasă şi, neprimind coletele, era conflict între părinţi, între tata şi părin-
ţii soţiei şi în cazul ista au ajuns la faptul că de acum sunt în proces de divorţ. 
Tata doar cere ca mama să fie decăzută din drepturi, rudele tatălui şi rudele 
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mamei se ceartă între dânşii...” (FG_EE_urban_rural). Respectiv, situaţiile 
tensionate, cauzate de dificultăţile de gestionare a remitenţelor, pot conduce 
la destrămarea familiilor.

Constatăm că remitenţele contribuie semnificativ la sporirea calităţii vieţii 
persoanelor vârstnice, indiferent de locul aflării acestora, autonomie, stare 
a sănătăţii sau îngrijire a nepoţilor.

•	 Strategii de utilizare a banilor de către vârstnici

Studiul a evidenţiat că vârstnicii deseori diminuează necesităţile lor: „M-am 
învăţat din tinereţe să fiu econom şi banul l-am cheltuit numai pentru ceea 
ce ne trebuie, nu aşa pe vânt. Iaca haina asta la mine ţine 10 ani” (IIA_E_5), 
iar cerinţele nepoţilor prevalează: „Nu i-am spus niciodată să ne trimită ceva. 
Atunci când a venit, ea ne-a cumpărat multe de toate şi asta mult înseamnă. 
A cumpărat mai mult pentru nepoată, dar mie nu îmi trebuie nimic. Ea m-a 
întrebat dacă trebuie să îmi cumpere ceva, dar eu i-am spus că nu am nevoie 
de nimic, haine eu am” (IIA_E_3).

Experienţa de viaţă, precum şi realitatea dură îi face să aplice strategii foar-
te pragmatice de  economie în  gestionarea banilor, achitarea serviciilor 
comunale, alimente, medicamente, şcoală / grădiniţă, haine, încălţămin-
te: „Acum mai mult pe servicii, dar vara pe mâncare… Luna trecută n-a fost 
scump, erau 370 de  lei..., dar oricum... aproape 100 deservirea blocului... şi 
apoi Sun TV 60 de lei, apoi apa rece, apa caldă… şi e scumpă... şi lumina... 
şi iată unde se duc banii...” (IIA_E_9); „Şi aşa că ne ajung banii ceea. Totuşi, 
câteodată când nu ne ajung, ţârâim şi noi din ţârâit... Aşa, trebuie de economi-
sit şi ajung. Dacă n-ai economisi, apoi...” (IIA_E_17). De asemenea, nu sunt 
puţini acei vârstnici care întotdeauna vor avea ceva bani puşi deoparte: „Eu 
ştiu o lege: eu folosesc doar bunurile mele şi atât. Eu am o pensie şi nici într-un 
caz eu nu o voi cheltui întreagă, nici într-un caz. O las pentru ziua neagră, aşa 
să spun. Pentru că noi avem foarte multe zile negre. Mai ales, când nimereşti 
în spital, asta-i o zi neagră” (FG_E_3_urban_azil).

Nepoţii reprezintă o  prioritate pentru persoanele în  etate, bătrânii alo-
când sume considerabile din resursele financiare pentru întreţinerea lor: 
„Practic, toţi banii trimişi sunt cheltuiţi pentru necesităţile nepoatelor (şcoală, 
haine, caiete etc.)” (IIA_E_20), inclusiv deseori din propriile venituri.

Surse de venit pentru familiile în care vârstnicii îngrijesc nepoţi sunt resur-
sele din alocaţii, atunci când vârstnicului îi este atribuit rolul de tutore: „De 
la primărie eu primesc pe nepoţei, sunt tutore şi primesc ca pentru tutore, câte 
500 lei pentru un copil. În total 1000 lei” (IIA_E_2). 

Deseori există conflicte în determinarea persoanei care va asigura tutela 
copilului rămas acasă: „Dacă părintele a fost din timp... S-a gândit la faptul 
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că copilul trebuie să rămână sub tutelă şi a fost înfăptuită tutela, atunci este 
mai uşor. Atunci când nu este o tutelă sau nu este oficială, atunci apar conflicte 
în familii chiar şi pentru bani şi pentru cine creşte copiii sau cine primeşte be-
neficiile celea, pe care le trimit părinţii de peste hotare” (FG_EE_urban_rural). 
Însă, sunt frecvente cazurile în care această formă de protecţie nu se instituie. 
Se ajunge în situaţia în care actele se perfectează la necesităţi stringente: „Nici 
până acum nu ar fi făcut tutela, doar în momentul în care trebuia să plece 
cu ansamblul de dansuri în România şi au cerut de la vamă, adică şi atunci, 
în momentul acela, au făcut repede, dar în multe cazuri nici nu se înregistrea-
ză, până nu le trebuieşte ceva” (FG_EE_urban_rural). Pentru a evita situaţii 
similare, experţii intervievaţi afirmă că părinţilor trebuie „să li se ceară actul 
unde îi arătat cu cine rămâne copilul, vedeţi că aicea ar trebui de stipulat indi-
ferent de termenul plecării, părintele trebuie să instituie o tutelă” (FG_EE_ur-
ban_rural).

Atunci când remitenţele lipsesc sau sunt neesenţiale, vârstnicii găsesc forme 
de întreţinere atât pentru sine, cât şi pentru nepoţi prin efectuarea diverse-
lor munci casnice sau agricole, angajarea la servicii suplimentare: „Mă 
ajut eu pe mine, vara mă duc în Târnova. Am mulţi cunoscuţi acolo, nu rude, 
dar buni cunoscuţi şi le ajut începând cu primăvara la pământ, de săpat, curat, 
până la iarnă, vara împreună cu nepoata mergem de fiecare dată. Pământul 
este al lor, dar eu mă duc să le ajut cu prelucratul şi ei îmi dau pe săptămână 
lapte, ouă, făină de grâu, porumb” (IIA_E_3).

În instituţiile rezidenţiale vârstnicii primesc doar 20 la sută din pensie. Ce-
lelalte 80 la sută sunt gestionate de instituţie pentru întreţinerea persoane-
lor în etate. Gestionarea banilor primiţi la mână este o problemă pentru 
cei care se află într-un azil în care starea generală de lucruri – începând cu 
alimentaţia şi terminând cu îngrijirea – nu este de calitate. Studiul relevă 
situaţii deosebite în instituţiile rezidenţiale, atunci când persoanele în etate 
sunt nevoite să plătească personalului pentru orice serviciu prestat: „Chiar 
rufele la spălătorie eu nu pot să le duc – dau zece lei şi mi le duce”, „Dacă 
plăteşti – îţi ajută, nu plăteşti – nu ajută” (FG_E_3_urban). Gestionarea 
puţinelor resurse financiare de care dispune un vârstnic de 75 de ani in-
stituţionalizat este relevantă în acest sens: „Dacă ar fi o mâncare gustoasă. 
Iacă asta-i cel mai rău. Nu e problema că-i puţin, dar e prost făcută mân-
carea. Din cauza asta noi deseori cumpărăm după posibilităţi. Şi pensiile 
noastre se iau, ne dau numai 25 la sută... Şi deseori trebuie să ne cumpărăm 
medicamentele, pentru că nu ne ajung. Asta-i cea mai dureroasă întrebare” 
(FG_E_3_urban_ azil).

Deci, apreciind importanţa remitenţelor pentru asigurarea unui trai de-
cent, persoanele în  etate rămân a  fi deosebit de  econome, respectuoase 
pentru ajutorul acordat de copii şi pasive în ce priveşte solicitarea ajuto-
rului de la aceştia.
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1.7. Valori şi proiecte de viitor

Copiii

•	Valorile copiilor

Cele mai importante valori menţionate de copii se referă la familie, să-
nătate, bani, studii, muncă, stabilitate economică şi politică etc. În linii 
generale, pentru copii nu este esenţial dacă trebuie să vină părinţii acasă 
sau să plece ei la părinţi, important este altceva: să se reîntregească fa-
milia: „Părinţii să fie alături... Eu aş vrea ca ei să trăiască cu noi sau să 
trăim toţi acolo” (IIA_C_3). Dorinţa de a avea părinţii alături este cea mai 
frecvent enunţată de  copii în  discuţii, chiar dacă în  viaţa copilului s-au 
întâmplat lucruri oribile. 

Modelul familiei viitoare este uneori opus celui din familia nucleară: „Nu 
ca familia mea...” (IIA_C_9).

Totodată, dacă ar fi în putere să schimbe ceva, copiii ar asigura părinţii, 
aşa cum mărturisesc ei, cu locuri de muncă, astfel aceştia să poată rămâne 
acasă în ţară: „Aş face ca părinţii să fie aici lângă mine, să aibă aici, în ţară 
de lucru” (IIA_C_21).

În ceea ce priveşte viitorul îndepărtat, copiii cu părinţii plecaţi peste ho-
tare îşi asociază viitorul preponderent cu plecarea peste hotare: „Mama 
îmi spunea că vrea să mă ia peste hotare... Şi eu aş vrea să plec” (IIA_C_6), 
argumentând prin lipsa sau reducerea oportunităţilor de muncă în Repu-
blica Moldova atât pentru părinţi, cât şi pentru tineri. Din spusele copiilor, 
aceste aspiraţii sunt susţinute de părinţi. De regulă, copiii ar vrea să plece 
în astfel de ţări, precum Germania, Italia, SUA, Anglia sau în orice altă ţară 
europeană, menţionând că, în opinia lor, în Republica Moldova „nu există 
stabilitate, nu există echilibru... Oamenii sunt răi... E prea multă suferinţă, 
nu e dreptate, este corupţie şi cine are bani, acela e om” (FG_C_3_rural). 
Câţiva dintre copii au remarcat însă că viitorul lor este legat de Republica 
Moldova: „Da nu mai mori de foame în Moldova, îţi găseşti de lucru şi aici” 
(FG_C_3_rural).

Unii intenţionează să plece peste hotare pentru a-şi continua studiile la 
o facultate sau pentru a obţine o specialitate mai modernă, alţii – pentru 
a se angaja la muncă. 

Migraţia părinţilor şi alte probleme ce ţin de asigurarea unui trai decent 
i-au marcat atât de mult pe copii, încât câţiva dintre aceştia plasează pe 
primul loc valoarea banului, argumentând că este deosebit de important 
pentru ei să nu se simtă lipsiţi de ceva: „Eu am multe vise, dar cele mai im-
portante sunt să avem mereu bani, să nu ducem dorul de ceva de care avem 
nevoie” (IIA_C_2).
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Unii dintre copiii intervievaţi au menţionat că, în esenţă, nu sunt de-
ranjaţi de  situaţia în  care se află familia lor, dar ceea ce  ar vrea ei să 
schimbe este situaţia politică instabilă din Republica Moldova: „Şi 
dacă aş avea posibilitatea, aş schimba situaţia asta” (IIA_C_2). Vom 
remarca că acest copil intervievat este din satul Doroţcaia, raionul Du-
băsari, deci din zona de conflict, care este afectată de instabilitatea po-
litică şi socială din ţară.

Printre alte aspiraţii valorice ale copiilor pot fi menţionate şi dorinţa 
de  a  face lumea înconjurătoare mai bună, mai sensibilă, de  a  reduce 
nivelul de  agresivitate: „Aş face să nu fie lumea lăudăroasă, mânioasă” 
(IIA_C_27). 

În concluzie, studiul evidenţiază plasarea de către intervievaţi a  famili-
ei şi integrităţii acesteia în  ierarhia priorităţilor lor valorice. În acelaşi 
timp, situaţia complicată în care se află la moment aceşti copii, precum 
şi pragmatismul societăţii contemporane favorizează prioritizarea valo-
rii banilor, a unui serviciu bun etc. Este alarmant că mulţi dintre copi-
ii intervievaţi îşi asociază viitorul cu plecarea peste hotare, şi doar unii 
dintre ei consideră că Republica Moldova este un cadru potrivit pentru 
perspectiva lor. 

•	 Continuarea studiilor şi profesia pe care doresc să o îmbrăţişeze

Rezultatele studiului demonstrează că, de fapt, copiii rămaşi fără îngrijire 
în urma migraţiei părinţilor la munci peste hotare au tendinţe profesio-
nale pronunţate. Alegerea profesiei apare ca o încercare de realizare a sim-
ţului propriului Eu. Tinderea spre învăţare şi profesie depinde, într-o 
oarecare măsură, de imaginea de sine care, la rândul ei, poate fi influenţată 
de starea familială. Siguranţa că părinţii le vor achita costurile studiilor le 
conferă încredere în sine şi le alimentează aspiraţiile profesionale. Acest 
lucru a fost confirmat şi de către unii din experţii din mediul rural: „Copiii 
aceştia la care părinţii sunt plecaţi au o ţintă facultatea şi nu acceptă alte 
profesii” (FG_EC_rural).

Aspiraţiile profesionale ale unor copii rămaşi fără îngrijire părinteas-
că sunt alimentate şi de dorinţa de a exprima gratitudine pentru gri-
ja părintească şi a justifica eforturile părinţilor care muncesc peste 
hotare: „Să termin şcoala, să-mi caut o  profesie, să ajung ceea ce  mi-
am propus şi prin asta să-i mulţumesc lui mama pentru tot ce a făcut 
pentru mine, prin munca ei. Prin ceea ce  fac vreau să se mândrească 
că are aşa fată şi poate, la un moment dat, am să pot să o ajut şi eu pe 
ea” (IIA_C_4).

Studiul a remarcat tendinţele profesionale ale copiilor rămaşi fără îngri-
jire părintească în urma migraţiei şi motivaţia lor: „Vreau să fiu poliţist. 
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Ca poliţist trebuie să opresc maşinile care merg repede, să arestez pe cei 
care fură ceva din magazin” (IIA_C_7); „Dar eu vreau să fiu poliţist. Să 
fac dreptate. Să îi apăr pe cei nevinovaţi şi să îi găsesc pe cei vinovaţi...” 
(IIA_C_19); „Vreau să devin doctor, să ajut oamenii care sunt bolnavi. Am 
discutat cu părinţii despre asta. Mama a spus că e foarte bine că doresc să 
devin doctor, dar trebuie să învăţ foarte mult şi bine pentru asta. La şcoală 
învăţ pe 7-9. Trebuie să mă strădui mai mult. Ştiu că  e nevoie de mulţi 
bani pentru a învăţa de doctor. Părinţii pentru asta muncesc” (IIA_C_27); 
„Vreau să învăţ la Facultatea de Psihologie. Îmi place foarte mult să studiez 
oamenii, felul lor de a fi, de a gândi, de a vorbi... Sunt foarte diferiţi! Ma-
mei îi place ideea mea, numai că spune că această profesie este plătită rău 
în Moldova. Dar poate, până termin eu facultatea, va fi plătită mai bine... 
căci aceşti specialişti sunt necesari foarte mult în şcoli, ei trebuie să ajute 
copiii...” (IIA_C_18).

Unii copii îşi construiesc aspiraţiile profesionale şi în funcţie de autoapre-
cierea competenţelor şi calităţilor proprii: „Am vrut să fiu programator 
şi acum nu mai vreau, pentru că am văzut că informatica este foarte grea. 
Dar cu informatica nu prea merge bine” (IIA_C_9). Concomitent, aspira-
ţiile profesionale sunt influenţate şi de estimarea adecvată de către copii 
a propriei situaţii: „Vreau să învăţ de maseură. Mama vrea să merg la me-
dicină, dar nu cred că noi vom avea posibilitatea pentru aceasta... În plus, 
este sora de care trebuie să am grijă, nu pot să îmi permit să învăţ mult... 
Va trebui să lucrez”; „Vreau să fac limbile străine, mi-ar plăcea foarte mult 
să fiu traducător, dar numai nu profesoară. Vreau să fiu şi fotograf sau să 
organizez nunţi”.

Printre alte năzuinţe profesionale ale copiilor cu părinţi plecaţi la muncă 
peste hotare, ei au menţionat: cântăreaţă, profesoară, fotbalist, şofer, dansa-
toare, frizer, balerină, bucătăreasă, cofetar-bucătar.

Se conturează o  tendinţă a  unor părinţi sau bunici de  a  lua decizii sin-
guri pentru copiii lor. Unii părinţi recurg chiar la ameninţări: „Eu în viitor 
vreau să fiu frizeriţă şi îmi place atât de tare că eu lui sora mea îi fac breton 
şi îmi place şi vreau să fiu... Tata aşa mi-a spus... eu tot doresc la vamă aşa 
cum… inspector la vamă. El îmi spune că ce el nu are bâtă sau ce? Tata vrea 
să mă duc la vamă, că el are un prieten şi fata lui tot aşa învaţă, dar eu nu 
ştiu dacă o să mă duc” (IIA_C_10).

Există şi situaţii în care adulţii încearcă să impună copiilor propriul mod 
de viaţă drept model de carieră profesională: „Dar bunica spune că „ei, eu 
toată viaţa am tras sapa”, nu este de acord” (IIA_C_10).

Totodată, au fost şi persoane intervievate care sunt dezorientate 
în ceea ce priveşte studiile şi profesia viitoare, considerând că vor de-
cide mai târziu. 
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Pot fi salutate deciziile majorităţii intervievaţilor (unii dintre care au doar 
10-12 ani) de  a-şi continua studiile, gama profesiilor dorite fiind destul 
de diversă. De regulă, copiii care s-au arătat nesiguri în ceea ce priveşte 
studiile sunt încă destul de mici. 

•	 Reprezentarea socială a  viitoarei familii şi valorile ce  sunt puse la 
baza acesteia

Copiii de vârstă mai mică s-au referit, în principal, la viitorul lor în cadrul 
familiei nucleare, exprimându-şi dorinţa de a locui împreună cu toţi mem-
brii acesteia: „Cu mama şi tata şi fratele împreună” (IIA_C_19). Copiii mai 
mari şi-au reprezentat familia pe care o vor întemeia ei înşişi, referindu-se 
la relaţiile dintre membri, numărul şi genul copiilor, importanţa bu-
năstării materiale şi asigurării unui trai decent.

Copiii intervievaţi în  cadrul cercetării abordează frecvent familia 
în  planurile lor de  viitor, punând accent pe importanţa instituţiei fa-
miliei, pe valorile pe care aceasta le promovează, pe siguranţa socială 
ce trebuie oferită de familie. Explicaţia ar putea să rezide în experienţa 
tristă de despărţire de părinţi, care i-a făcut să mediteze asupra rolului 
familiei şi să evalueze locul acesteia în  viaţa unui copil. Majoritatea 
copiilor accentuează că  văd viitoarea lor familie drept o  uniune temei-
nică în care fiecare să muncească împreună şi în nici un caz „să nu plece 
peste hotare” (IIA_C_1). Unii sunt absolut siguri că „atunci când voi avea 
copiii mei, nu îi voi părăsi niciodată, fiindcă ştiu cât de greu şi rău le va fi 
fără mine. Am să le arăt permanent cât de mult îi iubesc, îi voi întreba ce îi 
doare, cum să îi ajut” (IIA_C_19). 

Participanţii la focus-grup au menţionat că îşi vor întemeia o familie nu-
mai după „ce voi face toate studiile necesare, vor avea un loc de muncă stabil” 
(FG_C_2_rural), pentru a reduce riscul unei eventuale despărţiri de care 
au avut parte în copilărie.

Unii intervievaţi ar accepta să aibă un nivel de trai mai modest, dar să 
trăiască împreună cu familia: „Mai bine mai puţin, dar alături de  ei” 
(IIA_C_15). Sunt relevante astfel de  afirmaţii, în  special, în  situaţia 
în care părinţii au plecat peste hotare tocmai pentru a le asigura copiilor 
un trai decent.

Cercetarea a evidenţiat şi unele situaţii specifice, printre care şi istoria 
unei fete de 17 ani cu domiciliul în mediul rural, cu ambii părinţi ple-
caţi peste hotare şi cu mătuşa în calitate de îngrijitor. Pentru acest copil 
consecinţele migraţiei părinţilor au fost deosebit de dure: deteriorare a 
relaţiilor cu părinţii, comunicare defectuoasă cu mătuşa. Este explicabil 
că, fiind întrebată despre reprezentarea socială a viitoarei familii, inter-
vievata a afirmat: „Nu o văd prea frumoasă... Doar sfadă şi neînţelegeri... 
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aşa va fi... Aş schimba greşelile făcute din cauza prietenului meu... M-aş 
opune deciziei părinţilor mei de a pleca peste hotare, fiindcă nu-mi place 
viaţa pe care o duc acuma, problemele pe care nu le pot rezolva singură” 
(IIA_C_17).

Familia reprezintă pentru majoritatea copiilor intervievaţi un cadru de re-
ferinţă, care oferă modele de convieţuire şi relaţionare. Cu toate că repre-
zentările sociale ale familiei diferă în funcţie de vârsta copiilor (pentru cei 
mai mici – ca punct de orientare este familia nucleară, iar pentru cei mai 
mari – familia pe care o vor crea ei), aceasta este percepută drept o instituţie 
care constituie sprijinul indezirabil al oricărui om. Este important că unii 
dintre copii şi-ar dori să trăiască împreună cu familia lor, chiar dacă există 
riscul unui trai mai modest. 

Vârstnicii

•	Valorile vârstnicilor 

Vârstnicii preţuiesc familia tradiţională, în care buneii şi părinţii tre-
buie să le arate copiilor iubirea plină de grijă şi ocrotire, iar copiii tre-
buie să vadă unitatea iubirii părinţilor şi toate responsabilităţile pe care 
aceştia le au faţă de copii. „Când erau copiii mei acasă, vă spun, am avut 
parte de nişte copii frumoşi şi aşa când îi vedeam că eram prin serviciu şi 
mă duceam şi prin alte sate că lucram pe cinci sate şi mă duceam într-un 
sat, în altul, când veneam acasă, mă atrăgea dorul de copii. Îi vedeam 
pe toţi sănătoşi, voioşi săreau înaintea mea, mă cătau în buzunare să le 
dau dulceaţă, bani, ca copiii, şi eu mă bucuram că atât sunt de bogat” 
(IIA_E_5).

Intervievaţii îşi conturează valoarea în modelul tradiţional al familiei 
şi nu în  modelul „familiei la distanţă”: „Să vină toţi copiii acasă şi să 
stăm la masă toţi-toţi. Vreau să fiu sănătoasă şi să îi văd pe ei sănătoşi 
şi voioşi” (IIA_E_6); „Aş vrea toţi să fie împreună… pe aici în  oraş pe-
aproape” (IIA_E_8), fiind conştienţi că funcţiile tradiţionale ale familiei 
de creştere a copiilor şi de îngrijire a bătrânilor sunt tot mai mult neglija-
te. Ele sunt împărţite cu alte instituţii sociale, dar acestea nu le pot oferi 
dragoste, căldură.

Studiul scoate în evidenţă că remitenţele deseori nu au valoare semnifi-
cativă pentru vârstnici. Dorinţa de a avea familia alături şi de a-şi trăi bă-
trâneţile în jurul nepoţilor sunt o opţiune reală pentru persoanele în etate: 
„Dacă copiii sunt aranjaţi bine, îi trimite pachete lunar, bani, nu, el vrea 
copilul să-i fie lângă dânsul, să fie sprijinit. El nu are nevoie de pachetul şi 
de banii ceea” (FG_EE_urban_rural).

Valoarea casei părinteşti, atât de motivantă în tradiţia autohtonă, este ac-
centuată în special de vârstnicii instituţionalizaţi: „Ca acasă nu-i nicăieri”; 
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„E mai bine acasă”, pentru care aflarea în azil şi lipsa legăturii cu ceea ce au 
moştenit sau la ce au lucrat o viaţă este dureroasă. Conştientizarea situaţiei 
este voalată cu o acceptare şi scuză formală: „Noi dacă am putea lucra, dar 
când nu poţi”, „Cine să te cate acasă dacă nu vor de amu” (FG_E_4_rural_ 
azil). Valoarea vetrei natale şi necesitatea de a avea grijă de aceasta rămâne 
a fi preocuparea persoanelor în etate din instituţiile rezidenţiale: „De când 
sunt în azil, casa-i singură... Mi-o luat antena de la televizor, plita de la cup-
tioraş, tot mi-o luat-o, vecinii dacă o ştiut şi mi-o luat şi unelte, lopată, furcă, 
tot, pe afară nu-i nimic, în casă cât mai este, dar pe afară nu-i”, „Mi-o furat, 
mi-o spus băietul că mi-o furat din ogradă, dar ce am putut să fac” (FG_E_4_
rural_azil). Trăirea sufletească în aceste cazuri este deosebit de dureroasă.

Vorbind de valori, persoanele în etate tind să accentueze că sprijinul pe 
care copiii îl pot oferi părinţilor ar trebui să vizeze aspectele privind 
asumarea responsabilităţii pentru îngrijirea părinţilor când e nevoie, 
oferirea sprijinului financiar părinţilor, locuirea în comun atunci când 
vârstnicii nu se mai pot îngriji singuri: „Ar fi ruşinea copiilor, ca ei să 
lucreze acolo şi să nu-şi ajute părinţii...” (IIA_E_1). Notăm că  această 
orientare către valorile tradiţionale şi adoptarea unor comportamente 
conservatoare este exprimată de  toţi intervievaţii: „Eu aş dori ca să 
spun aşa nişte cuvinte care nu pot să se împlinească, pentru că timpul nu 
poate să se întoarcă înapoi. Dar aş dori să avem o viaţă liniştită şi o viaţă 
fără scârbe, fără duşmani şi să avem toate cele ce ne trebuie nouă pentru 
alimentaţie. Dar trebuie oamenii să lucreze şi să nu lase pământul pâr-
loagă şi pământul şade şi aşteaptă mâna muncitorului să-l muncească şi 
aş dori ca copiii mei să fie lângă mine până mă voi duce pe cealaltă lume” 
(IIA_E_5).

O valoare deosebită pentru vârstnici este starea de bine a propriilor 
copii şi nepoţi. Situaţia pozitivă a acestora diminuează lipsa de comu-
nicare sau distanţarea, precum şi justifică emigrarea copiilor: „Mă duc 
în ospeţie la băiat în Soci o dată în an pe o  lună. Acolo lui îi este bine, 
dar să fi fost aici, cine ştie cum era el. Întotdeauna când mă duc în ospe-
ţie, eu îi spun băiatului meu că sunt liniştită că la voi totul e bine, dacă 
nu mă sunaţi atunci e bine, dar dacă e rău întotdeauna o să mă sunaţi” 
(FG_EE_urban).

Deci, valorile persoanelor în etate poartă o nuanţare tradiţională şi nostal-
gia unei familii tradiţionale. Remitenţele nu pot fi puse pe acelaşi cântar 
cu tendinţa de a reîntregi familia în jurul casei părinteşti şi starea de bine 
a propriilor copii şi nepoţi. Atitudinea conservatoare în operarea valorilor 
este caracteristică pentru toate categoriile de vârstnici ai căror copii sunt 
plecaţi la muncă peste hotare.
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•	 Proiecţiile de viitor

Viziunile persoanelor în etate, conştiente de posibilităţile limitate de  in-
tervenţie cu referire la viitor, sunt axate pe valorile la care aspiră: „La anii 
aceştia nu am posibilitate să schimb, fata să se schimbe, să o văd cu un ginere 
şi totul să fie bine. Restul se face” (IIA_E_4). 

Deosebit de accentuată rămâne a fi aşteptarea persoanelor în etate a reve-
nirii copiilor acasă şi reîntoarcerii la viaţa normală dinaintea plecării 
acestora: „Eu aş vrea să mai stea acolo vreo 2-3 ani şi să se întoarcă acasă cu 
totul... Vrea şi ea să facă un ban pentru copiii ăştia... Măcar câte vreo 5000 
să pună pentru copiii săi... Să le fie pentru învăţătură sau de medicamente 
sau aşa pentru ca să le aibă”(IIA_E_9); „Eu personal aş vrea să se întoarcă 
copiii în sat şi să mai trăiesc şi eu să văd cum trăiesc, să se întoarcă, să văd 
nepoţii însuraţi, măritaţi, să trăiască bine, atunci mi-ar părea şi mie bine” 
(FG_E_4_rural_azil). Pentru bătrânii instituţionalizaţi este foarte accentu-
ată doleanţa de a reveni acasă: „... Eu mă gândesc să mă duc, să ajung acasă, 
ca să mor în casa mea”, indiferent dacă pentru realizarea acesteia nu există 
nici o posibilitate.

Studiul evidenţiază atitudinea pesimistă a  persoanelor în  etate, domi-
narea de gânduri fatale: „Aştept sfânta moarte, ce pot să mai aştept dacă 
împlinesc la vară 77 de  ani” (IIA_E_16); „Dacă-s bolnavă, nu văd şi vai 
de sufletul meu”; „De-ar veni moartea mai repede, că cu bătrâneţile nu ne 
împăcăm şi gata” (FG_E_4_rural_azil). 

În acelaşi timp, vârstnicii aspiră la accesibilizarea graniţelor şi au încre-
dere în schimbare şi relansarea economică a ţării: „Pace să fie peste tot. Să 
se spună adevărul, să fie regulă în statul ăsta basarabean. Că numai atunci 
vom avea pensii şi salarii mari”(IIA_E_19); „Să fie un acces politic liber, să 
pot să mă duc şi eu la ei să văd ce fac, să le fac o surpriză” (IIA_E_1); „Cred 
eu că lumea care-i plecată va veni, dacă cei de la conducere... dacă ar fi aicea 
de lucru” (FG_E_4_rural_azil). 

Aşteptările de  viitor relaţionate cu implementarea unei „dreptăţi socia-
le” sunt întâlnite în special printre vârstnicii instituţionalizaţi care se văd 
ajunşi în această situaţie doar din cauza pensiilor şi veniturilor mici: „Ar 
fi bine dacă s-ar oferi pensii, dar după merit, dacă ar lua în calcul câţi ani 
am lucrat ar fi foarte bine. Iaca eu am o rudă, fiica ei e plecată în Italia şi 
ea îmi sună şi îmi spune: „Cred că am să vin acolo la voi!” Eu o întreb de ce? 
Ea îmi spune: „Nu am bani cu ce să-mi achit toate cheltuielile”. Da dacă ar 
fi pensia mare, ar sta bătrânii acasă chiar şi în acel sat, dar să aibă cu ce trăi, 
cu ce să-mi ar pământul” (FG_E_3_urban_azil).

Constatăm că  aşteptările vârstnicilor sunt axate pe reîntoarcerea co-
piilor acasă, pe starea de  bine a  acestora şi a  nepoţilor şi pe dorinţa 
de a trăi în propria casă. Toate acestea, însă, sunt conturate într-o stare 
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de pesimism caracteristică persoanelor în etate ai căror copii sunt ple-
caţi peste hotare. 

CASETA 17
Viziunea despre viitor a  unei persoane vârstnice 
ai cărui copii sunt plecaţi peste hotare la muncă 
(IIA_E_23)

„Eu de multe ori am zis că... dacă ar fi să-mi aleg iarăşi o cale a vieţii, eu tot pe-
dagog aş alege să fiu, iubesc copiii şi... aş face ca... mai întâi de toate, ca satul 
meu să fie amenajat şi oamenii să trăiască bine, să aibă locuri de muncă şi să 
nu se ducă nicăieri, aici să lucrăm cu toţi... Sunt multe greutăţi, neajunsuri, dru-
murile sunt rele şi când e rău oamenii se fac şi mai răi, oamenii sunt nervoşi, toţi 
hrăpăreţi... Parcă e o luptă spre bogăţie, dar toţi milionari nu pot să fie, fiindcă 
dacă toţi ar fi bogaţi nici nu ar fi cuvântul ăsta „bogat”, ar fi toţi totuna. Dar aşa 
în societate sunt bogaţi şi sunt săraci şi trebuie să fie o limită la fiecare, nu cel 
care are un milion să lupte şi să vreie tot mai mult, da alţii să trăiască în mizerie, 
el trebuie să gândească că îi ajunge, trebuie să dea şi la alţii, cum Hristos a spus. 
Dar deocamdată nu văd eu asta şi cred că şi pe viitor tot aşa o să fie, fiecare se 
descurcă cum poate... Având în vedere că aceştia care au plecat peste hotare 
sunt tineri care s-au căsătorit..., poate nu au nici cele necesare pentru viaţă, dar 
să-şi mai facă cele necesare pentru viaţă nu pot, şi fac comparaţie cu cei care au 
plecat, şi-au făcut casă, şi-au luat maşină, unii sunt că îşi fac reparaţii euro, şi eu 
câteodată îmi pare rău că nu-s tânăr, că aş pleca şi eu să fac şi eu să fie necesa-
rul, aşa cum trebuieşte...”
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Politici sociale centrate pe eliminarea 
consecinţelor negative ale migraţiei: 
realizări şi perspective

Unii copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă peste hotare exclud din reprezentările şi percepţiile 
familiei persoanele migrante. Conţinutul desenului denotă preluarea de către copil a funcţiilor mamei 
plecate la muncă peste hotare şi ,,excluderea” ei din familie.
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2.1. Aspecte normative privind copiii şi vârstnicii 
lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie

•	 Cadrul legal existent şi problemele de asigurare a reprezentanţei lega-
le a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în rezultatul migraţiei 
părinţilor

Legislaţia din Republica Moldova a început să abordeze problematica copi-
ilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei părinţilor începând 
cu anul 2008, până în acea perioadă nefiind elaborate acte normative vi-
zând protecţia copiilor migranţilor şi nu au fost dezvoltate servicii orienta-
te spre această categorie de copii.

„Legea cu privire la migraţia la muncă” nr. 180/10.07.2008 (publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 162-164/598 din 29.08.2008) face referire 
pentru prima dată la categoria de copii rămaşi fără îngrijire părintească 
în urma migraţiei. Astfel, articolul 16, litera d, fixează condiţiile de an-
gajare provizorie la muncă în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldo-
va, pe care aceştia trebuie să le îndeplinească, printre care şi necesitatea 
de  a  prezenta la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de  Mun-
că (ANOFM) documentul de  confirmare, emis de  organul competent 
de protecţie a copilului din raionul / sectorul de domiciliu al părinţilor, 
privind luarea la evidenţă a  copiilor minori care rămân în  ţară. Arti-
colul 22, aliniatul (3), litera d, stipulează obligativitatea lucrătorului 
emigrant să „prezinte la Agenţia Naţională (se are în vedere Agenţia Na-
ţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) copia documentului de con-
firmare privind luarea la evidenţă a copiilor minori care rămân în ţară, 
emis de organul competent de protecţie a copiilor din raionul / sectorul 
de domiciliu al părinţilor”. 

În scopul executării prevederilor respective, Guvernul Republicii Moldo-
va a  aprobat la 15.04.2009 Hotărârea nr. 290 „Pentru aprobarea Regu-
lilor de eliberare a certificatului de  luare în evidenţă a copilului care 
rămâne în ţară, al cărui părinte / tutore (curator), cetăţean al Republi-
cii Moldova, se angajează provizoriu la muncă în străinătate” (publicată 
în Monitorul Oficial nr. 80-81/341 din 24.04.2009). Hotărârea menţionează 
instituţiile care au dreptul să elibereze certificatul de luare la evidenţă a co-
pilului care rămâne în ţară, acestea fiind Secţiile / Direcţiile de Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Familiei, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drep-
turilor Copilului din Chişinău, care exercită funcţiile de autoritate tutelară. 
Totodată, Hotărârea face referire şi la situaţia în care copilul urmează să 
rămână în  îngrijirea unuia dintre părinţi. În acest caz, solicitantul ur-
mează să anexeze la cerere adeverinţa prin care se confirmă capacitatea 
părintelui de exercitare a drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, care să fie 
eliberată de autoritatea tutelară din unitatea administrativ-teritorială de la 
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locul de trai al acestuia, iar în municipiul Chişinău – de Direcţiile sectori-
ale pentru Ocrotirea şi Protecţia Copilului. 

În situaţia în care copilul rămâne fără un reprezentant legal în urma migra-
ţiei părinţilor, autoritatea tutelară urmează să specifice forma de protecţie 
socială potrivită copilului (în conformitate cu Codul Familiei al Republicii 
Moldova nr. 1316-XIV din 26.10.2000). Pentru fiecare din aceste două situ-
aţii distincte (copilul rămâne în îngrijirea unuia dintre părinţi sau copilului 
i se aplică o formă de protecţie) sunt prevăzute două tipuri de certificate (a 
se vedea Anexa 7 şi Anexa 8). Este de menţionat că termenul de valabilitate 
a certificatului este de trei luni de la data eliberării.

În contextul analizei cadrului legal şi a problemelor de asigurare a repre-
zentanţei legale a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma mi-
graţiei, vom menţiona Planul Naţional de Acţiuni cu privire la protec-
ţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor pentru anul 2010-2011, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 450 din 
02.06.2010 (publicat în Monitorul Oficial nr. 87-90/519 din 04.06.2010). 
Acest document stabileşte acţiuni de protecţie a copiilor rămaşi fără 
îngrijirea părinţilor, inclusiv în rezultatul migraţiei, ce urmează a fi 
realizate în  scopul asigurării respectării drepturilor acestora. Ac-
ţiunile vizează: (i) necesitatea ajustării cadrului legislativ, normativ şi 
instituţional din Republica Moldova; (ii) realizarea activităţilor meto-
dologice în domeniul formării continue şi de consolidare a  capacităţi-
lor specialiştilor implicaţi; (iii) desfăşurarea acţiunilor de sensibilizare 
a opiniei publice privitor la importanţa suportului pentru creşterea şi 
dezvoltarea copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor, existenţa servicii-
lor sociale disponibile şi responsabilităţilor părinţilor, comunităţilor şi 
instituţiilor; (iv) asigurarea asistenţei medicale şi a măsurilor de preve-
nire a delincvenţei juvenile; şi nu în ultimul rând, (v) realizarea unei cer-
cetări calitative comprehensive pentru identificarea necesităţilor speci-
fice şi primordiale ale copiilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie 
plecaţi peste hotare, în scopul stabilirii reperelor pentru realizarea unor 
politici eficiente.

Experţii intervievaţi din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei au remarcat calitatea Planului de Acţiuni, menţionând că „în 
acest Plan de Acţiuni sunt prevăzute două categorii de acţiuni, două obiec-
tive. În primul rând, stabilirea unor legături cu fiecare dintre copiii rămaşi 
fără îngrijire părintească ca urmare a migraţiei. Asta ar însemna să ştim 
unde se află fiecare copil, în  tutela cui. E o  cunoaştere şi o  evaluare mi-
nuţioasă a situaţiei acestor copii. Şi al doilea obiectiv ţine de schimbarea 
„arhitecturii” responsabilităţii în protecţia dreptului copilului la nivel local. 
Fiindcă instituţiile locale sunt cele care intră în contact direct cu benefici-
arul” (IIA_EC_1).
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În fine, trebuie să subliniem că prevederile unor anumite acte normative 
existente pot fi aplicate şi copiilor, care au rămas fără îngrijire părintească 
în urma migraţiei, printre care: 

 - Codul Civil, nr. 1107 din 6.06.2002 (publicat în Monitorul Oficial nr. 
82-86/661 din 22.06.2002), care stabileşte în articolul 31 domiciliul 
minorului în  vârstă de  până la 14 ani; iar în  articolele 32-47 toate 
aspectele ce ţin de tutelă şi curatelă.

 - Codul Familiei, nr. 1316-XIV din 26.10.2000 (publicat în Monitorul 
Oficial nr. 47-48/210 din 26.04.2001), care stabileşte drepturile copi-
lului rămas fără îngrijire părintească din diferite motive, precum şi 
obligaţiile părinţilor şi ale autorităţilor tutelare.

Referindu-se la legislaţie, experţii au concluzionat: „Deoarece fenomenul 
este unul în dinamică şi nu este latent, noi considerăm că cel mai important 
este să avem acţiuni pro-active în  care să se prevadă nişte schimbări mai 
rapide la nivel local” (IIA_EC_1).

Un alt aspect studiat în cadrul cercetării s-a referit la problemele de asigu-
rare a reprezentanţei legale a copiilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor 
de familie. În acest context, experţii au reiterat că în prezent nu funcţi-
onează instituţia tutelei pentru copiii rămaşi fără îngrijire părintească 
în urma migraţiei: „Mulţi spun că sunt tutore, dar nu au nici un document 
care legiferează acest lucru” (FG_EC_urban). Ponderea persoanelor care 
instituie tutela este destul de  redusă: „Se instituie tutela, dar nu în  toate 
cazurile, în  119 cazuri din totalul de 1800 s-a instituit tutela în  mod le-
gal în municipiul Chişinău” (FG_EC_urban) şi că este aplicată, de regulă, 
în cazul părinţilor care pleacă peste hotare cu contract de muncă oficial (de 
exemplu, Israel).

Experţii s-au referit la faptul că instituirea tutelei necesită un timp înde-
lungat, fapt ce îi face pe părinţi să renunţe la această formă de protecţie 
din lipsă de timp: „Ei zic: „repejor să facem”, noi îi spunem că este nevoie 
de  cerere, document, certificat. „Heeeeeeeeei, ştiţi ce, duceţi-vă voi, las eu 
copilul cu cine am” şi noi nu îl putem obliga” (FG_EC_urban). De asemenea, 
experţii din domeniul social s-au referit la lipsa de cunoştinţe ale părinţi-
lor despre instituţia tutelei şi avantajele acesteia pentru copil şi părinte, 
ceea ce reprezintă un obstacol în instituirea ei în cazul plecării: „Mulţi nu 
ştiu ce înseamnă tutela, care sunt responsabilităţile, nu înţeleg ce reprezintă 
tutela în sine” (FG_EC_urban); „Nu ştiu legile” (FG_EC_rural). 

Deseori între copii şi tutori pot să apară conflicte, ultimii neavând auto-
ritatea unui părinte în relaţia cu copilul: „Când copiii ajung la adolescenţă, 
de multe ori apare contradicţia dintre copii şi tutore, pentru că ei reproşează 
tutorilor de ce ei le spun ce să facă şi cum să procedeze” (FG_EC_urban), 
„Buneii nu-i pot stăpâni pe ăştia mari” (FG_EC_rural). 
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În legislaţia Republicii Moldova este parţial abordată problematica copiilor 
rămaşi fără îngrijire părintească în  urma migraţiei, totuşi, rămân multe 
aspecte neacoperite sau cu mecanisme incerte de realizare. 

Experţii intervievaţi au propus următoarele schimbări în cadrul legal exis-
tent pentru asigurarea reprezentanţei legale a copiilor:

 - Perfecţionarea legislaţiei în  vigoare în  vederea protejării copi-
lului, în  sensul supunerii unui control minuţios al persoanelor 
în grija cărora sunt lăsaţi copiii: „Probabil, ar fi trebuit să existe 
o  lege care să verifice persoanele cu care se lasă copiii” (FG_EC_
urban).

 - Monitorizarea de către autorităţile locale a copiilor lăsaţi în grija 
altora: „Este cazul de monitorizat aceste situaţii, cel puţin de două ori 
pe an” (FG_EC_urban).

 - Reformarea autorităţii tutelare şi acordarea unor drepturi aces-
tora pentru a  putea sancţiona părinţii care îşi neglijează copi-
ii, plecând la muncă peste hotare: „Noi examinăm acum, de fapt, 
nişte modalităţi de a responsabiliza mai mult şi am menţionat aici 
reforma autorităţii tutelare. Împuternicind autorităţile publice lo-
cale cu mai mari atribuţii în acest domeniu, ele vor putea interveni 
şi vor putea sancţiona uneori familiile pentru practici negative faţă 
de copii” (IIA_EC_1). 

 - Responsabilizarea părinţilor: „Să fie o lege care să trezească la părinţi 
o responsabilitate mai mare” (FG_EC_rural).

 - Introducerea unor măsuri de control la frontieră: „Să fie un docu-
ment legal care să ateste cui i-a rămas copilaşul” (IIA_EC_3) etc.

Totodată, experţii au formulat un şir de propuneri complementare, care 
ar suplini schimbările necesare de realizat la nivel de legislaţie, printre care 
vom menţiona următoarele:

 - Sensibilizarea părinţilor în  vederea instituirii legale a  tutelei, 
în acest sens părinţii ar trebui informaţi cu privire la actele legislati-
ve în vigoare: „Să fie înaintate nişte cerinţe pentru persoanele acestea, 
care pleacă peste hotare, ca să fie responsabile” (FG_EC_urban); „Tre-
buie instituită tutela, mama a plecat, dar instituţia nu ştie nimic, nu 
este instituită tutela, şi asta este o problemă foarte mare” (FG_EC_ru-
ral); „Ei trebuie să fie familiarizaţi cu documente înainte de a pleca” 
(IIA_EC_3).

 - Sensibilizarea părinţilor cu privire la riscurile asupra familiei 
în cazul plecării lor: „Primul lucru care se face este evident discuţia cu 
această familie, o activitate de consiliere în care trebuie să se explice clar 
riscurile ce pot apărea” (IIA_EC_1).
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 - Sensibilizarea părinţilor în vederea necesităţii de a relaţiona siste-
matic cu copiii lor, experţii sugerând chiar pedepsirea părinţilor care 
nu contactează telefonic copiii: „Părinţii să fie obligaţi să sune, în caz 
contrar, să fie pedepsiţi, amendaţi” (FG_EC_urban). 

 - Dezvoltarea şi realizarea programelor de educaţie parentală: „Pro-
grame de  educaţie parentală, care trebuie să aibă început din şcoală” 
(IIA_EC_2).

 - Abordarea prin intermediul mass-media a  cazurilor / situaţiilor 
dificile în care trăiesc copiii cu părinţi peste hotare, altfel zis, terapia 
de şoc prin care părinţii ar fi informaţi: „Mass-media, care fac un lucru 
enorm, promovând istoriile triste, dramatice, demonstrează poate unele 
situaţii extreme la care se poate ajunge” (IIA_EC_1).

 - Organizarea unor campanii de  informare de  către ONG-urile 
active în  domeniul protecţiei familiei şi copilului: „ONG-urile 
care sunt foarte active să promoveze campanii de  informare” (IIA_
EC_1);

 - Activizarea tuturor actorilor sociali în  vederea monitorizării şi 
acordării de  suport copiilor fără îngrijire părintească ca rezultat 
al migraţiei. 

Este cert faptul că iniţiativele multidisciplinare în domeniul protecţiei co-
piilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei au şanse de  re-
uşită mai mari şi un areal mai extins de  realizare, or, în  situaţia în  care 
schimbările la nivel de legislaţie vor fi completate cu cele de ordin mediatic, 
social şi psihologic, se va putea interveni în mod complex în cazul unui 
asemenea fenomen multiaspectual. 

•	 Problemele de asigurare a reprezentanţei legale a vârstnicilor rămaşi 
fără îngrijirea copiilor plecaţi la muncă peste hotare şi relaţiile patri-
moniale 

În Republica Moldova nu este prevăzut vreun suport legal de  asigurare 
a  reprezentanţei legale apentru persoanele vârstnice lăsate fără îngrijire 
de către copiii care sunt plecaţi la muncă peste hotare. Legea nr. 180-XVI 
cu privire la migraţia de muncă prevede restricţii în migrarea de muncă 
doar pentru persoanele care nu şi-au pus la evidenţă în instanţele compe-
tente (primărie, serviciul de asistenţă socială comunitară etc.) şi nu le-au 
asigurat tutela temporară copiilor minori. Pe când referitor la persoanele 
vârstnice neajutorate ai căror copii sunt plecaţi peste hotare, legea în cauză 
nu se pronunţă. 

În acest context, ar fi binevenită obligarea (sau motivarea) prin lege 
a persoanelor care pleacă la muncă peste hotare, să pună la evidenţă pă-
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rinţii neajutoraţi în cadrul instanţelor competente (primărie, serviciul 
de asistenţă socială comunitară etc.), la fel cum sunt puşi la evidenţă copiii.

Alte legi care pot avea tangenţe la reprezentanţa legală a persoanelor vârst-
nice neajutorate ai căror copii sunt plecaţi peste hotare sunt:

 - Codul Familiei nr. 1316 din 26.10.2000 (Publicat: 26.04.2001 în Mo-
nitorul Oficial nr. 47-48 art. nr. 210) şi;

 - Codul Civil nr. 1107 din 06.06.2002 (Publicat: 22.06.2002 în Monito-
rul Oficial nr. 82-86 art. nr. 661).

Codul Familiei are menirea de a reglementa relaţiile dintre membrii fami-
liei, drepturile şi obligaţiunile lor, indiferent de vârstă. Astfel, articolul 82 
al Codului prevede obligaţia copiilor majori de a-şi întreţine părinţii. Iar 
în unele cazuri, Codul prevede şi acordarea de către copiii majori a unei 
pensii de întreţinere a părinţilor. În ceea ce priveşte Codul Civil, referitor 
la asigurarea reprezentanţei legale grupului vulnerabil cercetat, acesta re-
glementează relaţiile succesorale dintre membrii familiei, procedurile şi 
condiţiile de instituire a tutelei, precum şi relaţiile patrimoniale care pot 
avea loc între persoane care nu se află în relaţii de rudenie.

Deşi legile menţionate dispun de capacitatea de a cuprinde orice situaţie 
aflată în competenţa lor, sunt cazuri, în special cele legate de reprezen-
tanţa legală a persoanelor vârstnice neajutorate ai căror copii sunt ple-
caţi peste hotare, în care acestea nu fac faţă. Astfel, studiul a identificat 
un fenomen destul de  frecvent întâlnit, care presupune lăsarea copiilor 
minori de către persoanele care pleacă la muncă peste hotare în grija 
părinţilor vârstnici. Cu toate că persoanele în etate din cauza vârstei nu 
mai sunt în stare să ofere o asistenţă şi o educaţie adecvată copiilor, acesto-
ra li se acordă şi statut de tutore (pentru a corespunde prevederilor legisla-
ţiei privind migraţia de muncă şi a facilita plecarea copiilor peste hotare). 
Acest fapt este inadmisibil, pentru că  persoanele vârstnice necesită ele 
însele frecvent asistenţă socială din partea serviciilor de asistenţă socială 
comunitară. Cu toate acestea, legislaţia în vigoare permite acest lucru. În 
context, trebuie menţionat faptul că în mai multe ţări în procesul de insti-
tuire a tutelei este prevăzută şi o anumită limită de vârstă. Deci, în situaţia 
instituirii tutelei asupra copiilor minori din partea bunicilor trebuie 
prevăzută o  limită de  vârstă pentru tutore. Astfel, legislaţia în  vigoare 
necesită ajustările respective. 

Alte probleme evidenţiate de studiu sunt legate de relaţiile patrimoniale 
dintre persoanele vârstnice neajutorate şi unele persoane care se anga-
jează să le îngrijească până la moarte în schimbul moştenirii imobilului 
aflat în proprietatea persoanelor vârstnice. 

În unele situaţii persoanele vârstnice neajutorate sunt induse în  eroare 
de diverşi escroci şi deposedate de bunurile imobiliare, rămânând astfel pe 
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drumuri. Legislaţia în vigoare, în asemenea cazuri, nu prevede nici o re-
stricţie dacă persoana vârstnică a semnat contractul, fiind considerată a fi 
cu discernământ. În unele cazuri, înşelăciuni similare sunt făcute de pro-
priii copii care, pentru a obţine bunurile imobiliare ale părinţilor vârstnici, 
transformă testamentele în donaţii, după care vând imobilele sau le pun 
în gaj, lăsând părinţii pe drumuri. 

În scopul evitării unor asemenea situaţii, ar fi oportună monitorizarea 
unor astfel de  tranzacţii şi „transferuri de  bunuri” de  către asistenţii 
sociali comunitari, iar gama de  servicii sociale acordate persoanelor 
vârstnice neajutorate să prevadă şi servicii de consultanţă juridică. O 
altă modalitate ar fi ca Oficiile Cadastrale Teritoriale, atunci când oferă 
persoanelor în etate certificate cu drept de  înstrăinare, să fie obligate să 
contacteze organul teritorial de asistenţă socială. În situaţia în care per-
soanele vârstnice riscă să rămână fără imobil, tranzacţia sau contractul 
trebuie anulate. 

Intensificarea proceselor migraţiei internaţionale de muncă din ultimii ani 
a condus la creşterea numărului persoanelor de vârsta a  treia lăsate fără 
îngrijirea membrilor de  familie. Situaţia a  determinat şi majorarea nu-
mărului de solicitări din partea persoanelor vârstnice faţă de sistemul 
de asistenţă socială, astfel încât sistemul nu mai este în stare să facă faţă 
situaţiei, fiind supasolicitat.

Studiul a  relevat că persoanele vârstnice neajutorate cu copii plecaţi la 
muncă peste hotare, ca grup social-vulnerabil specific, a  devenit atât 
de numeros, încât se poate vorbi despre necesitatea implementării unui 
suport legal suplimentar care le-ar asigura protecţia socială necesară 
şi adecvată printr-o gamă de servicii sociale speciale pentru această ca-
tegorie de persoane vulnerabile. În acest caz, problemele lor nu ar viza 
atât insuficienţa veniturilor, graţie remitenţelor pe care ei le primesc de la 
copiii plecaţi (cu toate că există şi cazuri ieşite din comun, atunci când 
persoanele vârstnice sunt lăsate şi fără îngrijire, şi fără surse de existen-
ţă), cât necesitatea unei reprezentanţe legale adecvate, a unor servicii 
sociale la domiciliu, servicii de ordin psihologic sau servicii care le-ar 
depăşi insuficienţa de  comunicare, atât de  importantă pentru ei. „Fi-
nanciar, posibil ei sunt asiguraţi, dar din punct de vedere uman sau moral, 
să-l îngrijească cineva, nu are cine” (IIA_EE_10).

Problema prestării serviciilor sociale pentru această categorie de persoane 
este determinată şi de insuficienţa resurselor umane, financiare şi insti-
tuţionale necesare din cadrul centrelor de asistenţă socială din localităţi 
care să răspundă  necesităţilor unor astfel de servicii. Or, serviciile sociale 
de acest fel sunt prestate deocamdată de instituţiile de stat (reţeaua de asis-
tenţi sociali comunitari) şi, într-o măsură mai modestă, de reprezentanţi 
ai societăţii civile. 
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În aceste condiţii, ar fi binevenită crearea unor organizaţii private simi-
lare, care ar oferi servicii sociale pentru persoanele vârstnice contra pla-
tă, astfel încât acestea, dacă au posibilitate, să apeleze şi la servicii sociale 
private. O asemenea practică există în ţările dezvoltate. „Şi la noi deja se 
practică angajarea unor persoane pentru îngrijirea bătrânilor, de  exem-
plu, pe un vecin sau pe altcineva. I se plăteşte ca să aibă grijă de bătrâni. 
Dar nu toţi pot s-o facă, nu toţi acceptă la noi să îngrijească de  cineva” 
(IIA_EE_10).

Prestarea serviciilor sociale private este dificilă, deoarece ea nu este susţi-
nută de un suport legal adecvat. Pe de altă parte, atitudinea populaţiei 
faţă de acest gen de activitate este, deocamdată, negativă. Astfel, dacă 
cetăţenii moldoveni sunt gata să presteze asemenea servicii în străinătate, 
ei nu acceptă să le ofere acasă în Republica Moldova.

Prin urmare, asigurarea suportului legal pentru prestarea serviciilor so-
ciale private persoanelor vârstnice neajutorate ai căror copii sunt ple-
caţi peste hotare ar rezolva mai multe probleme legate şi de accesibilitatea 
la serviciile sociale date şi de calitatea acestora. 

Modificările de ordin legal menţionate anterior ar conduce şi la schim-
barea statutului asistentului social comunitar care este responsabil 
de  promovarea politicilor sociale la nivel de  comunitate. Astfel, asis-
tentul social va deveni principalul factor de  decizie la nivel comu-
nitar în coordonarea prestării serviciilor sociale persoanelor vârstnice 
neajutorate atât de subdiviziunile proprii, cât şi de către alţi parteneri 
sociali, precum organizaţiile private, reprezentanţii societăţii civile sau 
voluntarii. 
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2.2. Politici şi mecanisme existente în domeniul 
protecţiei copiilor şi vârstnicilor rămaşi fără 
îngrijirea membrilor de familie

Copiii

•	 Obiectivele politicilor

Migraţia este un fenomen deosebit de  complicat, care se manifestă 
în  cadrul societăţii ca rezultat al schimbărilor produse în  ultimele de-
cenii în sistemul economic, social şi politic din Republica Moldova, pe 
de  o  parte, şi ca produs al fenomenului de  globalizare la nivel mondi-
al, pe de  altă parte. Migraţia reprezintă o  provocare pentru asigurarea 
coeziunii sociale şi pentru integritatea instituţiei familiei, iar politicile 
centrate pe asigurarea bunăstării copiilor rămaşi singuri în urma mi-
graţiei părinţilor trebuie să ocupe un loc important în cadrul politi-
cilor sociale. Evaluând situaţia reală, putem afirma că  „astăzi culegem 
roadele celor peste 15 ani de  migraţie din Republica Moldova. Riscurile 
sunt foarte multe, începând cu afectarea relaţiilor de familie şi a instituţiei 
familie în general, îngrijirea adecvată a copiilor şi susţinerea lor în proce-
sul de educaţie, de unde apare şi scăderea randamentului şcolar, probleme 
ce ţin de comportamentul copiilor, de pregătirea lor de viaţă, de dezvolta-
rea psihologică, integritatea fizică şi morală a copiilor. Din cauza acestui 
fenomen trebuie să sufere schimbări atât diferite servicii sociale, cât şi siste-
mul de educaţie, şi sistemul de protecţie socială, care trebuie să-şi schimbe 
forma şi conţinutul. Pe de altă parte, au loc evoluţii la nivel de probleme 
ale societăţii. Avem mai multe cazuri ieşite din comun în ceea ce priveşte 
violenţa în rândul copiilor, între copii, avem mai multe situaţii în care co-
piii sunt subiecţi ai unor transformări la nivel de comunitate” (IIA_EC_1). 
Totodată, manifestările actuale vor fi urmate de consecinţe, care pot şi 
trebuie să fie fie prevăzute: „Urmările esenţiale se vor evidenţia atunci 
când aceşti copii vor ajunge să-şi creeze propriile lor familii, să-şi educe 
propriii lor copii” (IIA_EC_2).

Experţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au afirmat că la 
nivelul instituţiei lor funcţionează Direcţia Protecţie a Familiei şi Drep-
turilor Copilului, care are, printre altele, şi un obiectiv de  a  asigura şi 
a elabora acţiuni, măsuri, politici în vederea protecţiei drepturilor co-
pilului, de a  fortifica capacitatea de autoritate tutelară a autorităţilor 
publice locale, astfel încât autorităţile publice locale să aibă şi mai mare 
responsabilitate vis-a-vis de protecţia copiilor rămaşi fără îngrijire pă-
rintească, dar şi să poată interveni mai efectiv. Printre alte obiective pe 
care se bazează activitatea Direcţiei pot fi menţionate: elaborarea de reco-
mandări privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniu, accesului copilului şi 
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familiei la servicii de asistenţă socială de calitate, susţinerea metodologică 
a acţiunilor comunitare axate pe prevenirea intrării copilului în sistemul 
de îngrijire rezidenţială şi menţinerea lui în mediul familial, monitorizarea 
aplicării standardelor minime de calitate pe tipuri de servicii adresate co-
pilului în dificultate, coordonarea activităţii de tutelă şi curatelă şi de pro-
tecţie a  drepturilor copiilor orfani şi a  celor rămaşi fără îngrijire părin-
tească etc. În cadrul Direcţiei Protecţie a Familiei şi Drepturilor Copilului 
activează două secţii: Secţia Protecţia Drepturilor Copilului şi Secţia Asis-
tenţă Socială pentru Copii. 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei promovează respectarea 
drepturilor copiilor, asigurarea protecţiei sociale şi atenuarea consecinţelor 
negative ale migraţiei părinţilor. „O preocupare actuală constă în elabora-
rea unor mecanisme eficiente de  monitorizare şi responsabilizare a  părin-
ţilor migranţi vizavi de exercitarea de către aceştia a obligaţiilor părinteşti 
faţă de copiii lăsaţi în ţară. În acest domeniu, ne bazăm pe Codul Familiei, 
unde este stipulat că fiecărui copil trebuie să i se aplice o formă de protecţie” 
(IIA_EC_2). 

În cadrul Ministerului Educaţiei nu este instituită o subdiviziune care să 
se preocupe nemijlocit de problemele copiilor ai căror părinţi sunt ple-
caţi peste hotare. Experţii intervievaţi din cadrul Ministerului Educaţiei 
sunt de părere că  „toţi copiii au dreptul la educaţie şi accesul la învăţă-
mânt este acelaşi pentru toţi. Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă 
peste hotare au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi copii pentru a urma şcoala. 
Şcoala este una pentru toţi copiii” (IIA_EC_5). În acelaşi timp, menţio-
năm că  „practic toate subdiviziunile Ministerului Educaţiei au tangenţă 
cu această categorie de  copii şi efectuează implementarea şi monitoriza-
rea politicilor educaţionale în  funcţie de  aria de  competenţă a  acestora”, 
dar în mod special: Direcţia Învăţământ Preşcolar, Primar şi Secundar 
General, Direcţia Învăţământ Secundar Profesional şi Mediu de Spe-
cialitate, Direcţia Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor, Di-
recţia Politică Economică, Patrimoniu şi Finanţe.

Ministerul Educaţiei, în  parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei So-
ciale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, cu suportul 
UNICEF, în  parteneriat cu Administraţia Publică Locală şi organizaţii-
le non-guvernamentale, implementează Strategia Naţională şi Planul 
de Acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilu-
lui, Planul Cadru de transformare a sistemului rezidenţial de îngrijire 
a copilului.5 Datorită politicilor şi cadrului legislativ în domeniul dezinsti-
tuţionalizării promovate de ministerele menţionate şi parteneriatele create 
cu organizaţiile internaţionale şi naţionale în domeniu, numărul copiilor 
plasaţi în instituţiile de tip rezidenţial subordonate Ministerului Educaţiei 
s-a redus cu circa 40 la sută. 

NOTĂ
5 Hotărârea Guvernului 
nr. 784 din 9 iulie 2007.
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În noiembrie 2010, a fost elaborat şi aprobat Cadrul de monitorizare a po-
liticilor educaţionale şi lista indicatorilor pentru educaţie6, care are drept 
scop consolidarea capacităţilor Ministerului Educaţiei, altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ale instituţiilor de  în-
văţământ privind planificarea strategică, monitorizarea şi evaluarea po-
liticilor implementate în  domeniul educaţiei. Experţii Ministerului Edu-
caţiei au relatat că  administrarea Cadrului de monitorizare al politicilor 
educaţionale este efectuată de  Ministerul Educaţiei prin subdiviziunile 
sale de profil: Direcţia Tehnologii Informaţionale şi Asigurare Didactică şi 
Direcţia Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor, care asigură moni-
torizarea proceselor de colectare a datelor, de calculare a  indicatorilor şi 
de furnizare a produsului final factorilor interesaţi etc. 

Colectarea datelor şi calcularea indicatorilor se realizează de Centrul Teh-
nologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, în cadrul căruia 
funcţionează o  structură specializată în: colectarea / procesarea datelor; 
calcularea indicatorilor; păstrarea şi gestionarea bazei de  indicatori cal-
culaţi; diseminarea indicatorilor calculaţi factorilor interesaţi. Ministerul 
Educaţiei utilizează diverse surse de  informare, inclusiv face cartografie-
rea instituţiilor de  învăţământ, colectând date despre „elevii cu necesităţi 
speciale, iar în necesităţile astea speciale sunt incluse două puncte – elevi cu 
un părinte plecat peste hotare şi elevi cu ambii părinţi plecaţi peste hotare” 
(IIA_EC_5). 

Experţii intervievaţi din cadrul Ministerului Educaţiei au informat despre 
iniţierea unui sistem cartografic la nivel de ţară „în care este o componen-
tă – copiii cu părinţii plecaţi peste hotare. Într-un compartiment am inclus 
toate categoriile: elevi cu necesităţi speciale, iar în necesităţile astea speciale 
sunt incluse alte două puncte – elevi cu un părinte plecat la muncă peste 
hotare şi elevi cu ambii părinţi plecaţi peste hotare. Această informaţie ur-
mează s-o colectăm din teritoriu, din fiecare comunitate. Conform datelor 
Ministerului Educaţiei, la 28 octombrie 2010 în sistemul de învăţământ erau 
70028 de  copii cu un părinte plecat peste hotare, 38399 de  copii cu ambii 
părinţi peste hotare, în total – 108427 de copii” (IIA_EC_5). Alţi experţi in-
tervievaţi consideră că instituţiile de învăţământ, poliţia, instituţiile medi-
cale ar putea să se implice mai activ în monitorizarea copiilor fără îngrijire 
părintească în urma migraţiei: „Ne dorim o mai bună implicare a acestor 
specialişti” (IIA_EC_1). 

În cadrul Ministerului Sănătăţii funcţionează Direcţia Politici, Asistenţă 
Medicală a Femeii, Copilului şi Grupurilor Vulnerabile, care, împreună 
cu alte direcţii, se preocupă de monitorizarea situaţiei privind sănătatea 
copiilor. Referindu-se la legislaţia în domeniul dat, experţii au subliniat 
că  „grija faţă de  sănătatea copiilor... este menţionată în  priorităţile Politi-
cii Naţionale de Sănătate” (IIA_EC_3), iar în contextul realizării Hotărârii 

NOTĂ
6 Ordinul Ministrului 

Educaţiei nr. 861 din 3 
decembrie 2010.
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nr. 450 din 2.06.2010: „Ministerul a emis un Ordin cu un plan de măsuri... 
Copiii sunt asiguraţi de stat, sunt standarde de supraveghere care prevăd vo-
lumul ce trebuie realizat în funcţie de vârstă. Adică aici să zicem că este ceva 
ce nu acoperă un segment oarecare... nu putem zice. Cadrul legal şi normativ 
există, aceleaşi standarde, acelaşi pachet de investigaţii, care prevede progra-
mul unic, medicamentele compensate. Dacă este vorba de copii sub cinci ani, 
ei gratuit beneficiază sau 100% compensate în condiţie de ambulatoriu, pen-
tru că este prevăzut. Dacă este vorba de tratament staţionar, acolo este tra-
tament gratuit. Dacă este necesitatea de recuperare pentru copiii din această 
categorie, poftim. Noi dispunem de centrele de reabilitare pentru copii, sunt 
trei la număr, în afară de  secţiile specializate din Sergheevka, din Ceadâr-
Lunga, Chişinău, care au secţii de reabilitare pentru copii” (IIA_EC_3).

Fenomenul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în  urma migraţiei 
este în mod divers perceput de reprezentanţii intervievaţi din cele trei mi-
nistere. Astfel, ministerul cu cea mai mare responsabilitate şi impact este 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, celelalte două ministere 
abordând aspecte concrete ale vieţii unui copil fără a face diferenţa dintre 
copiii cu părinţi migranţi şi copiii cu părinţii acasă: Ministerul Educaţiei – 
accesul în sistemul educaţional şi reuşita şcolară, şi Ministerul Sănătăţii – 
starea de sănătate în contextul standardelor generale de supraveghere.

•	 Formele de suport, serviciile sociale şi instituţiile care le oferă

Analizând formele de suport şi serviciile sociale oferite copiilor rămaşi fără 
îngrijire părintească în urma migraţiei, menţionăm că acestea sunt puţin 
dezvoltate sau lipsesc cu desăvârşire, iar unii părinţi, atunci când pleacă 
la muncă peste hotare, plasează copiii în instituţiile rezidenţiale. Totodată, 
există forme de  suport care, chiar dacă nu au o  destinaţie specială pen-
tru această categorie, totuşi, au în calitate de beneficiari şi copii afectaţi 
de migraţia părinţilor. 

Cadrul instituţional care asigură educaţia şi dezvoltarea copiilor aflaţi 
în  dificultate include şi instituţiile rezidenţiale: „În subordinea Ministe-
rului Educaţiei sunt 15 gimnazii internat pentru copii orfani şi rămaşi fără 
îngrijirea părinţilor, cu un contingent de circa 2279 de copii. Dintre aceştia 
35 la sută sunt copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, iar 65 la sută 
sunt proveniţi din familii social-vulnerabile, cu părinţi neîncadraţi în câm-
pul muncii, familii care nu dispun de cele mai elementare condiţii de întreţi-
nere şi educare a copiilor” (IIA_EC_6). 

Astfel, unul dintre experţii de  la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei a abordat problema mai general, specificând: „În prezent, în ţară 
activează 163 de centre sociale destinate familiilor cu copii şi copiilor aflaţi 
în dificultate, dintre care 102 centre de zi, care prestează servicii pentru 5125 
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beneficiari; 31 centre de plasament temporar, care prestează servicii pentru 
1034 beneficiari; 28 centre mixte, care prestează servicii pentru 1195 benefi-
ciari; 2 centre de reabilitare socio-medicală, care prestează servicii pentru 217 
beneficiari. Spectrul serviciilor sociale prestate de către centrele menţionate 
este în funcţie de tipul acestora. Aceste instituţii oferă servicii şi pentru copiii 
rămaşi fără de îngrijire părintească în rezultatul migraţiei” (IIA_EC_2). 

Printre cele mai funcţionale forme de  suport oferite în  prezent co-
piilor fără îngrijire părintească în  urma migraţiei au fost identificate 
următoarele:

 - La nivel naţional funcţionează diverse centre pentru copiii aflaţi 
în dificultate (experţii îi includ în această categorie şi pe copiii ră-
maşi fără îngrijire părintească). Totuşi, experţii consideră că  aces-
te servicii ar trebui dezvoltate şi adaptate la cerinţele categoriei date 
de  copii: „Serviciile sociale existente astăzi sunt insuficiente, trebuie 
dezvoltate” (IIA_EC_2). Iar unii experţi s-au pronunţat în defavoa-
rea separării serviciilor sociale în  funcţie de  categoria de  copii: 
„Pentru ce să îi divizăm noi pe dânşii? Noi trebuie să îi analizăm pe toţi 
împreună, dar nu să îi punem stampilă că la aceştia mama şi tata sunt 
plecaţi peste hotare. Noi vorbim despre lucruri generale, dar dacă vedem 
că este o problemă cu un copil, atunci rezolvăm acest lucru individual” 
(FG_EC_urban).

 - Activităţi realizate de  cadrele didactice cu aceşti copii în  cadrul 
instituţiei de  învăţământ, inclusiv discuţii, consiliere, diverse forme 
de ajutor etc.: „Lucrează cu copiii aceştia directorii şcolii, dirigintele se 
implică în lucrul cu aceşti copii” (FG_experţi_copii_urban), „Discutăm 
problemele” (FG_EC_rural), precum şi activităţi extracurriculare, des-
făşurate prin intermediul cercurilor pe interese, dezbaterilor, meselor 
rotunde.

 - Oferirea ajutorului material şi ajutorului social: „Ajutor material 
noi oferim după posibilitate” (FG_EC_urban); „Sunt copii care-s mai 
rău asiguraţi material, sunt copii cu părinţi care-s plecaţi şi lăsaţi în gri-
ja buneilor, nu poţi material să-i... Şi primăria îi ajută” (FG_EC_rural); 
„Ajutor social... ei se adresează şi noi le acordăm ajutorul social”.

 - Vizitarea familiei de  către asistentul social sau pedagogul social 
de  două ori pe an sau mai des, în  cazul unor probleme cu copilul: 
„De obicei, familia se vizitează de două ori pe an, dar se întâmplă ca-
zuri în care se vizitează şi mai des, poate chiar şi în fiecare săptămână” 
(FG_EC_urban).

 - Reprezentarea copilului în instanţele de judecată: „Atunci când co-
pilul a ajuns într-o situaţie dificilă, pedagogul social prezintă cazul fie la 
procuratură fie la poliţie şi judecată” (FG_EC_urban).
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 - Implicarea copiilor în  activităţile Centrelor comunitare şi de  zi 
de către pedagogii sociali: „Direcţia Protecţia Drepturilor Copilului 
lucrează cu aceşti copii. Sunt atraşi în activităţile centrelor specializate 
şi lucrează pedagogi sociali care îi atrag în centrele noastre comunitare” 
(FG_EC_urban);

 - Munca de explicaţie realizată de către asistenţii sociali cu buneii, per-
soanele în grija cărora sunt lăsaţi copiii, privitor la necesitatea insti-
tuirii legale a tutelei: „Am propus la bunei... cu cine a rămas copilul, 
am lămurit ce înseamnă tutelă şi ce drepturi şi obligaţii sunt. Noi oferim 
după posibilitate şi informăm despre tutelă şi despre serviciile pe care le 
putem oferi” (FG_EC_urban).

 - Asistenţa psihologică care constituie un tip de  intervenţie speciali-
zată individualizată, fiind realizată cu „copii ai căror părinţi sunt ple-
caţi peste hotare, ei vin, de obicei, cu relaţii interpersonale, cu situaţii 
de conflict, sunt agresaţi sau au o neînţelegere” (FG_EC_rural) etc. 

Referindu-ne, în  acest context, la rolul asistenţilor sociali comunitari, 
menţionăm că aceştia reprezintă parţial şi autoritatea de tutelă în comuni-
tate. Ei sunt deţinătorii unor instrumente care permit iniţierea unor pro-
ceduri legale asupra copiilor, sunt cei care pot să evalueze corect situaţia şi 
să direcţioneze diferite cazuri către diferite instituţii, sunt cei care trebuie 
să iniţieze anumite procese: „Sunt ca nişte clopote de alarmă în cazuri ne-
cesare” (IIA_EC_1). Din păcate, dimensiunea fenomenului este mult pes-
te capacităţile sistemului de  asistenţă socială. Unul dintre experţii de  la 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a prezentat şi un simplu 
calcul matematic, care demonstrează veridicitatea celor expuse: „Dacă noi 
luăm o cifră medie de 60-70 de mii de copii rămaşi fără îngrijire părintească, 
atunci acestora le revin doar 1500 de asistenţi sociali. Vă daţi seama că cifra 
este incomparabilă. Într-o comunitate pot fi o sută de copii rămaşi fără îngri-
jire părintească şi un singur asistent social care mai are încă în responsabili-
tatea sa familiile dezavantajate, prestaţiile sociale pe care le intermediază etc. 
Deci, sunt foarte multe responsabilităţi pe care le are” (IIA_EC_1).

Deşi cercetarea a evidenţiat unele forme de suport şi servicii sociale, subli-
niem că acestea au un caracter generalist şi sunt realizate sporadic. Totoda-
tă, dimensiunea şi caracterul grav al fenomenului copiilor rămaşi singuri 
în urma migraţiei depăşesc posibilităţile serviciilor sociale implementate 
acum în Republica Moldova. 

•	Apelarea membrilor familiei la instituţiile locale înainte de plecare 

Urmând stipulările legislaţiei naţionale, înainte de  plecarea peste hotare, 
părinţii ar trebui să apeleze la câteva instituţii (a se vedea 2.1.). În confor-
mitate cu datele obţinute în cadrul cercetării, părinţii evită sau minima-
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lizează adresabilitatea la instituţiile locale. „Foarte rar, noi singuri îi cău-
tăm”, au afirmat majoritatea experţilor intervievaţi. Spre exemplu, părinţii 
apelează destul de rar la Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
pentru a institui tutela asupra copiilor care rămân singuri: „Nu, foarte pu-
ţini copii cu părinţi plecaţi peste hotare au instituit tutela” (FG_EC_urban).

În ceea ce  priveşte poliţia din localitate, această instituţie este contacta-
tă doar în cazul apariţiei unei probleme cu copilul şi tutorele (consum 
de alcool, violenţă etc.): „Ei se adresează la poliţie doar atunci când sunt 
probleme, când şcoala nu se poate isprăvi cu copilul” (FG_EC_urban). 

Nici medicul de familie nu este informat despre plecarea părinţilor peste 
hotare, cu toate că experţii intervievaţi au afirmat că ar fi oportună înştiin-
ţarea medicului, care cunoaşte toată situaţia familiei şi copilului din punct 
de vedere medical: „Cred că asta ar fi, în primul rând, că medicul de familie 
cunoscând familia, copilul, cu antecedentele, cu problemele de sănătate, ar 
putea într-adevăr discuta cu părinţii asupra eventualelor schimbări asupra 
stării de sănătate a copilului, care pot surveni în rezultatul faptului că el va 
rămâne singur” (IIA_EC_1). 

Cercetarea permite de a concluziona că adresabilitatea la serviciile sociale 
din comunitate este destul de redusă, astfel încât nici administraţia publică 
locală şi nici alţi actori sociali nu sunt informaţi privitor la copiii care ră-
mân fără îngrijirea părinţilor, cu excepţia cazurilor în care a fost imposibil 
de evitat contactul cu respectivele instituţii. 

•	 Problemele cu care se confruntă şcoala, competenţele cadrelor didac-
tice şi soluţiile identificate

Este cert faptul că  în  condiţiile creşterii numărului de copii rămaşi fără 
îngrijire părintească în  urma migraţiei, dar şi ale agravării problemelor 
cu care ei se confruntă, este important rolul şcolii şi al cadrelor didactice 
în susţinerea acestor copii. „Pedagogii sunt cel mai mult în contact cu copiii, 
ei cunosc foarte bine comportamentul copiilor, ei pot să observe schimbările 
şi cunosc destul de bine familiile acestor copii”, au afirmat experţii din ca-
drul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (IIA_EC_1).

Analizând problemele cu care se confruntă instituţiile de învăţământ, a fost 
evidenţiat, spre exemplu, gradul mai redus de pregătire pentru lecţii al 
copiilor cu părinţi peste hotare, mai ales a celor care stau cu buneii: „Foar-
te grav la clasele primare, vin elevii nepregătiţi de lecţii. Ei cer ajutor de la 
bunica, ei nu ştiu cum” (FG_EC_rural). Totodată, a fost menţionat de către 
profesorii intervievaţi şi interesul scăzut al părinţilor migranţi pentru 
discuţiile cu cadrele didactice, cu referire la copilul propriu, în perioa-
dele de revenire a acestora acasă: „Nu, când se duc, practic mai nu-i ştii” 
(FG_EC_rural).



205204

Politici şi mecanisme existente în domeniul protecţiei copiilor şi vârstnicilor

La fel, cadrele didactice sunt actorii sociali care pot observa printre primii 
un comportament deviant al copilului sau alte schimbări comporta-
mentale, printre care frecventarea discotecilor de la vârste fragede: „E tim-
puriu pentru discotecă, dar am aflat că o fată frecventează discoteca şi este 
exact din fetele la care mama nu-i acasă” (FG_EC_rural). Profesorii explică 
aceasta prin lipsa de control a copilului din partea familiei: „N-are cine 
să controleze agenda copilului”.

Nu în ultimul rând, cadrele didactice au remarcat probleme legate de re-
munerarea cadrelor didactice, referindu-se la plata solicitată de ei pentru 
lucrul extracurricular cu elevii restanţieri, care este, de regulă, acceptată 
de părinţi, dar privită destul de rezervat de administraţia şcolii: „Părinţii 
sunt de acord să plătească, dar nouă nu ni se permite” (FG_EC_rural).

Analizând nivelul de  competenţe ale profesorului, precum şi capacita-
tea acestuia de  a  face faţă noilor provocări ale timpului, concluzionăm 
că acestea sunt destul de diferite, variind în funcţie de gradul de pregă-
tire profesională şi psiho-pedagogică al profesorului, reşedinţa, vârsta 
şi disponibilitatea lui pentru acţiuni ce depăşesc atribuţiile sale în sens 
strict. Dacă nivelul lor de pregătire este mai redus, atunci „ei trebuie in-
struiţi. Asta se face prin mulţi parteneri de ai noştri – CIDDC, Pro Didactica 
etc.” (IIA_EC_6). Totodată, expertul de la Ministerul Educaţiei promovea-
ză ideea unei instruiri continuie, care ar asigura obţinerea abilităţilor ne-
cesare în contextul apariţiei noilor probleme sociale: „Formarea continuă 
a cadrelor didactice este în proces de reformare. Procesul respectiv trebuie să 
fie determinat de schimbările care se produc la nivel de instituţie şcolară şi 
de acea categorie de copiii care vine astăzi în şcoală. Deosebit de necesare 
la acest moment sunt competenţele profesionale ale cadrelor didactice ce ţin 
de cunoaşterea psihologiei şi pedagogiei sociale” (IIA_EC_6).

Pentru instituţiile de  învăţământ categoria de copiii rămaşi fără îngrijire 
în  urma migraţiei părinţilor reprezintă o  provocare, care le solicită noi 
abilităţi şi aptitudini. Frecvenţă nesistematică, lipsa parteneriatului cu pă-
rinţii, apariţia comportamentelor deviante la copii etc. – sunt unele mani-
festări comportamentale cu care se confruntă cadrele didactice. Totodată, 
capacitatea şi disponibilitatea învăţătorilor de a răspunde acestor situaţii 
este diferită şi chiar polarizată.

•	 Evidenţa şi monitorizarea la nivel local a copiilor

Sarcina monitorizării copiilor rămaşi fără îngrijire părintească le revi-
ne autorităţilor publice locale, care prin intermediul diverşilor angajaţi 
trebuie să aibă în vizor copiii rămaşi singuri după plecarea părinţilor la 
muncă în  străinătate: „Autoritatea publică locală este cea care trebuie să 
coordoneze şi să aibă o viziune de ansamblu a tot ce se întâmplă în comuni-
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tate” (IIA_EC_1). În prezent, această activitate este efectuată de asistenţii 
sociali comunitari şi de instituţiile de învăţământ: „Monitorizarea se re-
alizează în mare parte pe activitatea de zi cu zi a asistenţilor sociali comuni-
tari şi în instituţiile de educaţie” (IIA_EC_1). 

Evidenţa copiilor cu părinţi plecaţi peste hotare rămâne a fi o problemă. 
Instituţiile de  învăţământ duc evidenţa tuturor copiilor şi situaţiei lor fa-
miliale, iar date de acest gen putem găsi chiar în registrul clasei. Experţii 
intervievaţi au menţionat necorespunderea rubricilor registru cu situaţi 
familială actuală a copiilor: „Dar referitor la catalog vreau să vă spun că nu 
este împărţită rubrica... Acolo scrie părinţi şi mama, tata şi nu este specificat 
familia este completă sau incompletă” (FG_EC_urban). Instituţiile şcolare, 
iar diriginţii în particular, fac eforturi pentru a monitoriza situaţia copiilor 
din comunităţi sau circumscripţii: „De la începutul anului şcolar, am anali-
zat cazurile din clasa mea, situaţia familială, familii complete sau incomple-
te, după număr de copii” (FG_EC_urban). Informaţia colectată este stocată 
în baze de date: „Dirigintele oricum el are în registru unde scrie care este 
situaţia copilului, este plecat părintele sau nu este plecat” (FG_EC_urban) şi 
sunt analizate de consiliul de administrare şi profesoral al şcolii. Iar uneori 
se află la o evidenţă particulară a managerului instituţiei: „Doamna direc-
tor ştie şi cere de la profesori să cunoaştem situaţia reală a copiilor, cine este 
plecat. Nu vorbesc de alte licee, dar la noi dna director ştie personal care sunt 
cu copii plecaţi peste hotare. Când am activat, era o persoană aparte care 
avea grijă de această situaţie, era dna director adjunct, este cineva care mo-
nitorizează” (FG_EC_urban). Un aspect vulnerabil la acest capitol este co-
rectitudinea datelor colectate: „Dar la o anumită vârstă copilului poate să-i 
fie ruşine să spună că el este singur. De aceea el poate numi pe ambii părinţi 
în registru şi sunt înscrişi ambii, nu lucrează, dar de unde să ştim noi care 
este realitatea la acest copil. Cel mai bine se ştie în grădiniţă, dar după o anu-
mită vârstă lor le este ruşine să spună, de exemplu, că părinţii sunt divorţaţi 
sau plecaţi... De pildă, sora mea tot este divorţată, dar la ea în catalog este 
scris mama şi tata că nu o să pună bară că nu este tată” (FG_EC_urban). 
Deseori se merge pe verificarea informaţiei din mai multe surse pentru 
a afla situaţia reală: „Noi mergem pe alt tip de recensământ, primăria are alt 
tip de recensământ, pentru planurile de vaccinare ştim care este situaţia la 
noi în general” (FG_EC_rural).

De asemenea, la sfârşitul anului 2009-2010, în cadrul instituţiilor medica-
le au fost realizate monitorizări medicale ale copiilor, printre care şi ale ce-
lor care au rămas fără părinţi în urma migraţiei: „În primul rând, au iden-
tificat familiile, au făcut lista copilaşilor, după care au organizat examenele 
medicale” (IIA_EC_3). În cazul depistării unor maladii, copilul din această 
categorie este monitorizat, însă dacă este sănătos nu se duce evidenţa lui 
mai departe, iar pentru personalul medical nu este o prioritate vizitarea 
tuturor copiilor la domiciliu: „Dvs. consideraţi că este datoria medicului să 
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meargă în vizită? Pentru că medicul de familie merge ori de câte ori este vor-
ba de boală. Alte cazuri care ar fi?” (IIA_EC_3), se întreabă expertul de la 
Ministerul Sănătăţii.

Una dintre problemele cele mai importante este insuficienta monitoriza-
re şi înregistrare a cazurilor de plecare peste hotare, deoarece părinţii 
nu anunţă autorităţile despre decizia de  a  migra, astfel că  nu se institu-
ie tutela legal: „Dacă părinţii care au plecat peste hotare ar anunţa auto-
rităţile – da, atunci s-ar face tutela tot legitim, dar aşa majoritatea pleacă 
ilegal, şi de asta nu se poate de monitorizat” (FG_EC_urban). O practică 
pozitivă în municipiul Chişinău a fost realizarea unui mic „recensământ” 
al copiilor fără îngrijire părintească în  urma migraţiei în  vara anului 
2010, în acest proces fiind implicaţi angajaţii Direcţiei Municipale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului: „Noi am colaborat cu liceele, am avut liste-
le, am mers la casele oamenilor şi am depistat cazuri” (FG_EC_urban). În 
consecinţă, în cadrul Direcţiei există o bază de date a copiilor cu părinţi 
plecaţi peste hotare, care facilitează lucrul cu aceşti copii. În prezent, şi 
în unele localităţi rurale, asistenţii sociali duc evidenţa copiilor cu părinţi 
peste hotare: „Noi avem lista chiar, unde-s plecaţi ambii părinţi, unde-i ple-
cat unul, în a cui grijă-s lăsaţi. Ducem o evidenţă nu numai noi ca asistenţi 
sociali, dar totodată, noi ducem informaţia asta şi la Comisariatul de poliţie, 
pentru că acolo poliţistul tot are lista părinţilor care-s plecaţi peste hotare, 
este o evidenţă, este” (FG_EC_rural).

Semnalăm aici importanţa evidenţei şi monitorizării efectivului de copii 
afectaţi de  migraţia părinţilor. Deşi au fost specificate unele modalităţi 
de înregistrare a acestor copii, care se realizează în funcţie de tipul insti-
tuţiei preocupate de aceasta, totuşi, imaginea generală este incompletă şi 
afectată de abordarea ocazională. 

•	 Parteneriatul la nivel local

Evaluarea problemelor privind asigurarea parteneriatului la nivel local 
relevă că acesta este în stare incipientă, în special, în ceea ce priveşte ca-
tegoria de copii rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei. Altfel 
spus, partenerii locali acţionează „în mod particular” (IIA_EC_1). Experţii 
intervievaţi în cadrul cercetării au afirmat că este nevoie de fortificarea ca-
pacităţilor Administraţiei Publice Locale în vederea acordării de servicii 
sociale copiilor fără îngrijire părintească şi familiilor acestora: „Capacită-
ţile APL trebuie consolidate prin dezvoltarea serviciilor sociale” (IIA_EC_2). 

Serviciile care trebuie dezvoltate urmează să asigure un parteneriat viabil 
dintre copii, tutori, primărie, şcoală, poliţie, asistenţi sociali şi alte in-
stituţii. Informaţia colectată în cadrul cercetării indică necesitatea de rea-
lizare a următoarelor acţiuni:
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La nivel local:

 - Angajarea în cadrul fiecărei primării a unui specialist care să fie cen-
trat pe lucrul cu copiii şi tinerii, inclusiv cu cei care au părinţi ple-
caţi la muncă peste hotare: „Trebuie o persoană responsabilă, să ducă 
o evidenţă strictă a părinţilor care pleacă” (FG_EC_rural); „Nu pur şi 
simplu introdusă unitatea, dar şi asigurată, unde specialistul cu adevă-
rat să fie preocupat de asta” (IIA_EC_3).

 - Fortificarea parteneriatului local dintre şcoală, direcţia de asisten-
ţă socială şi protecţia copilului şi familiei: „Poate trebuie să dezvol-
tăm relaţiile de parteneriat dintre şcoală, Direcţie şi familie” (FG_EC_
urban).

 - Instituirea unei linii fierbinţi la care copiii să poată solicita ajutor: 
„Linie gratuită pentru copii” (FG_EC_rural).

 - Organizarea de întruniri la nivel comunitar cu copiii şi persoanele 
în grija cărora aceştia sunt lăsaţi, la care să fie abordate diverse aspecte, 
inclusiv problemele caracteristice vârstei adolescentine: „Vorbim des-
pre copiii ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare, poate chiar ar trebui 
de organizat nişte seri speciale, dacă ei ar spune la timp problemele aces-
tea care îi dor, poate cumva altfel s-ar simţi” (FG_EC_urban).

 - Organizarea de excursii, acţiuni culturale cu participarea tuturor co-
piilor, pentru a nu permite etichetarea nici unui copil: „De organizat 
excursii cu clasa, măcar de sărbătorile de iarnă” (FG_EC_urban).

La nivel de instituţii de învăţământ:

 - Instruirea cadrelor didactice în vederea relaţionării cu copilul ră-
mas fără îngrijire părintească şi familia acestuia: „Diriginţii atât 
de mult ne rugau: ce aţi recomanda, să venim la ei să lucrăm cu dirigin-
ţii ca să le arătăm tehnici de lucru”; „Profesorilor şi asistenţilor sociali 
poate ar trebui să li se ofere cursuri de formare continuă” (FG_EC_ur-
ban).

 - Instituirea obligatorie în toate şcolile a postului de psiholog şcolar, 
care să lucreze nemijlocit cu aceşti copii: „Psihologii lucrează cu copiii 
aceştia”, „Eu cred că în şcoală trebuie să fie psiholog, dar ar trebui să fie 
cabinete aparte” (FG_EC_urban); „Psihologul să facă nişte traininguri 
cu dânşii, să-i scoată din stres” (FG_EC_rural); „Copiii rămaşi singuri 
au nevoie de consiliere şi este nevoie de lucrat cu dânşii” (IIA_EC_3).

 - Organizarea de cercuri în şcoli atât sportive, cât şi culturale, care să 
le ocupe copiilor timpul liber, iar acestea ar putea fi finanţate de către 
părinţii plecaţi la munci: „Ar trebui să deschidem nişte cercuri” (FG_
EC_rural); „Într-un cerc de interese el ar putea să se integreze, de exem-
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plu, ele ar putea fi deschise în şcoală, în localitate sau chiar la nivelul 
comunei, satului” (IIA_EC_3); „Ar fi eficient de organizat nişte grupuri 
de self-suport, în special, pentru copiii care au devenit închişi, violenţi, 
agresivi, după ce au plecat părinţii” (IIA_EE_9).

 - Deschiderea unor internet-cafe în incinta şcolilor în care copiii ar 
putea să îşi contacteze părinţii: „Poate ar trebui, de  exemplu, mul-
te şcoli au internet şi se poate de organizat o  zi în  care copiii aceştia 
să comunice cu părinţii, poate să fie numită Ziua comunicării, Ziua 
dragostei. Să arate părinţii prietenilor lor, dirigintelui să arate părinţii” 
(FG_EC_urban), în acest fel fiind posibilă comunicarea dintre părin-
te-copil şi, eventual, profesor.

La nivel de servicii comunitare: 

 - Diversificarea activităţilor centrelor comunitare de zi pentru copii 
şi tineri: „Centrele acestea specializate să organizeze mai multe activi-
tăţi separate pentru fiecare nivel şcolar” (FG_EC_urban).

 - Implementarea asistenţei juridice pentru aceşti copii: „Asistenţa juri-
dică”, „Avocatul poporului”, de asemenea, s-au referit şi la necesitatea 
asistenţei sociale.

 - Ajutor material pentru copiii nevoiaşi şi cu părinţi plecaţi la muncă 
peste hotare: „Să fie asiguraţi cu rechizite şcolare” (FG_EC_rural).

Hotărârea nr. 450 din 2.06.2010, în viziunea experţilor intervievaţi, inten-
ţionează să iniţieze şi să asigure parteneriatul la nivel local: „Segmentele 
parcă toate sunt acoperite, dar realizarea lor, totuşi, urmează a fi la secto-
rul primar, acolo unde este beneficiarul. Acolo apare realitatea, pentru că pe 
hârtie parcă îţi pare că este totul corect şi se acoperă segmentul necesar, dar 
odată ajuns acolo, în urma discuţiilor şi studiului, se va arăta cu exactitate 
unde ele se încheagă şi unde nu se unesc” (IIA_EC_3).

Prin eforturi conjugate vor putea fi identificate soluţii optime pentru 
problemele copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în  urma migraţiei. 
Abordarea sectorială trebuie înlocuită cu cea integratoare, dat fiind fap-
tul că doar astfel copilul va putea beneficia de un suport complex, oferit 
în parteneriat de instituţiile / actorii sociali din comunitate: primărie, ser-
viciile de asistenţă socială, şcoală, poliţie etc.

•	 Eficienţa politicilor

Fenomenul migraţiei părinţilor va exista atâta timp cât vor exista cir-
cumstanţe ce vor impulsiona o anumită mobilitate. Astăzi aceasta vizea-
ză munca peste hotare pentru asigurarea unui nivel decent de trai fami-
liei. Şi, în această ordine de idei, „noi trebuie să dezvoltăm nişte capacităţi 
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la nivel de  instituţii, care să ne permită să acţionăm mai bine. Iată aici 
toate instituţiile îşi au rolul lor, inclusiv mass-media, instituţiile adminis-
traţiei publice locale, nu numai asistenţa socială, inclusiv şcoala, dome-
niul sănătăţii. Or, a pune pe agenda acestor instituţii copiii rămaşi fără 
îngrijire părintească este principala filosofie a întregului proces. Asta 
e important, ca funcţionarul de  orice tip să fie atent faţă de  acest fe-
nomen la nivel local”, a declarat reprezentantul administraţiei publice 
centrale (IIA_EC_1).

De asemenea, pentru a  asigura eficienţa politicilor este important ca 
problema şi consecinţele acesteia să nu mai fie ignorate. Din cauze insti-
tuţionale sau din intenţia de a obţine dividende politice, fenomenul migra-
ţiei a fost relativ modest prezentat în contextul politicilor sociale, totodată, 
„ca societate am ignorat, inclusiv mass-media, instituţiile societăţii civile au 
ignorat acest fenomen. De aceea, astăzi aveam reacţii întârziate, de acum un 
an sau doi ele sunt destul de întârziate, din simplul motiv că lucrurile puteau 
fi făcute mult mai devreme. Pentru că era clar că ne vom confrunta cu acest 
fenomen în situaţia în care fluxurile migraţionale se înclinau mai mult în ba-
lanţa plecării oamenilor decât a venirilor înapoi” (IIA_EC_1).

Este important de a  susţine necesitatea dezvoltării capacităţilor institu-
ţionale de a acţiona în circumstanţe noi în faţa unor probleme noi, care 
solicită modele individualizate de intervenţie. Copiii afectaţi de plecarea 
părinţilor la muncă peste hotare constituie o categorie care într-o formă 
latentă se extinde şi nu mai poate fi evitată din contextul politicilor soci-
ale. Prin acţiuni concrete urmează să se asigure bunăstarea acestor copii 
şi integrarea lor în viaţa socială, doar astfel politicile sociale îşi vor valida 
eficienţa. 

Vârstnicii 

•	 Obiectivele politicilor

Principalele repere actuale ale politicii sociale axate pe persoanele vârstnice 
sunt reflectate în legislaţia în vigoare din Republica Moldova, în Strategia 
Naţională de Dezvoltare pe anii 2008-2011 (Legea nr. 295 din 21.12.2007, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 18-20 din 29.01.2008), precum şi în Pla-
nul Naţional privind crearea sistemului integrat de  servicii sociale pe 
anii 2008-2012 (Hotărârea Guvernului nr.1 512 din 31.12.2008, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 7-9 din 20.01.2009).

Strategia Naţională de Dezvoltare prevede:

 - Oferirea de noi oportunităţi economice şi sociale pentru segmentele 
vulnerabile ale populaţiei, inclusiv prin îmbunătăţirea eficienţei şi sta-
bilităţii resurselor destinate asistenţei sociale.
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 - Îmbunătăţirea politicilor de asigurare socială, în special, a sistemului 
de pensii.

Cu alte cuvinte, protecţia socială pentru persoanele vârstnice vizează 
dreptul la protecţia sănătăţii, la securitatea socială şi medicală, dreptul 
de a beneficia de servicii sociale. 

Programul Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale 
pe anii 2008-2012 are drept scop dezvoltarea unor servicii calitative şi 
eficiente pentru persoanele în dificultate şi, respectiv, pentru persoanele 
vârstnice. Acest program are două obiective: (1) asigurarea calităţii ser-
viciilor sociale, care este posibilă prin intermediul gestionării sistemului 
de servicii sociale integrate (cadru instituţional, resurse umane, finanţe şi 
metodologia de lucru cu anumite categorii de beneficiari); (2) dezvoltarea 
şi consolidarea sistemului de servicii sociale, care prevede extinderea 
serviciilor comunitare, care la moment nu sunt în corespundere cu ne-
voile cu care se confruntă persoanele în  dificultate din ţară şi respectiv, 
îmbunătăţirea serviciilor cu specializare înaltă – rezidenţiale.

În cadrul filozofiei politicii de protecţie socială implementată de Ministe-
rul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nu se face diferenţă pe grupuri, 
care ar scoate în evidenţă persoanele în etate ai căror copii sunt plecaţi 
la muncă peste hotare. În context, reprezentanţii acestei instituţii remarcă 
faptul că „fenomenul vârstnicilor copiii cărora sunt plecaţi peste hotare este 
unul actual, în special în condiţiile existenţei fenomenului îmbătrânirii po-
pulaţiei, a situaţiei sociale precare din ţara noastră, precum şi a fenomenului 
migraţiei în masă a tinerilor” (IIA_EE_8).

Obiectivele trasate includ promovarea unei politici comprehensive privind 
susţinerea persoanelor în dificultate prin prestarea serviciilor sociale efi-
ciente şi de calitate înaltă. Aceste servicii au drept scop de a oferi sprijin 
persoanelor pe termen scurt sau lung, pentru a satisface nevoile lor so-
ciale, a reduce excluziunea socială şi a îmbunătăţi calitatea vieţii. Astfel, 
toţi beneficiarii sunt trataţi ca un grup integru. Această abordare preve-
de: identificarea şi prioritizarea necesităţilor individuale ale persoanelor 
în dificultate; soluţionarea problemelor la nivel comunitar, precum şi pre-
starea serviciilor sociale specializate beneficiarilor conform necesităţilor; 
integrarea serviciilor sociale, evitând dublarea, suprapunerea sau lacunele 
în prestarea acestora; coordonarea procesului de utilizare eficientă şi for-
mare profesională a resurselor umane angajate în sistemul de asistenţă so-
cială; gestionarea asigurării calităţii şi eficienţei serviciilor sociale conform 
standardelor de calitate şi mecanismelor unice.

Pornind de  la abordarea menţionată aici, în cadrul Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei nu există structuri sau specialişti separaţi 
care să se ocupe anume de persoanele în etate ai căror copii sunt ple-



213212

CAPITOLUL I I Politici şi mecanisme existente în domeniul protecţiei copiilor şi vârstnicilor

caţi la muncă peste hotare. În minister există anumite subdiviziuni care 
abordează tangenţial, prin activitatea lor, această problematică: Direc-
ţia Politici de Asistenţă Socială, Direcţia Politici de Asigurări Sociale, 
Secţia Politici Migraţionale şi Secţia Politici Demografice. Domeniile 
de  intervenţie ale specialiştilor sunt în funcţie de responsabilităţile fiecă-
ruia în subdiviziunile fiecăruia. 

Domeniile de competenţă ale Direcţiei Politici de Asistenţă Socială sunt 
structurate în trei secţii: Secţia Reformă în Asistenţa Socială, Secţia Ser-
vicii Sociale, Secţia Servicii Rezidenţiale, care coordonează funcţionarea 
sistemului naţional de asistenţă socială, dezvoltă un sistem coerent de pro-
grame, măsuri, activităţi de  suport şi protecţie a persoanelor defavoriza-
te, inclusiv persoane vârstnice, evaluează impactul politicii în  domeniul 
asistenţei sociale în vederea reformării şi eficientizării acordării prestaţii-
lor sociale şi sporirii accesului şi calităţii serviciilor sociale, monitorizea-
ză activitatea reţelei de  servicii sociale şi acordă asistenţă metodologică 
în vederea dezvoltării serviciilor sociale alternative la nivel comunitar. În 
aceeaşi ordine de  idei, pentru categoria dată, „Direcţia Politici de  Asigu-
rări Sociale intervine prin elaborarea de  propuneri privind dezvoltarea şi 
reformarea sistemului de asigurări sociale şi ajustarea lui la necesităţile so-
cietăţii; determină mecanismele de aplicare a prevederilor legale referitor la 
stabilirea dreptului la pensii, altor drepturi de asigurări sociale şi a dreptu-
rilor acordate prin legi speciale” (IIA_EE_8). În acelaşi context, menţio-
năm că  specialiştii Direcţiei de Politici de Asistenţă Socială fac parte 
din grupurile de lucru ale Ministerului şi sunt la curent cu problemele 
în cauză, dar monitorizarea fenomenului migraţiei nu este obiectivul 
acestora. „Domeniul nostru de activitate sunt persoanele, potenţialii bene-
ficiari ai unui serviciu de asistenţă socială, precum şi evaluarea necesităţilor 
individuale ale acestora. Respectiv, în  lucrul nostru cu beneficiarii, putem 
scoate în evidenţă persoanele în etate care au rămas fără îngrijire, ai căror 
copii sunt plecaţi la muncă peste hotare. Cu toate că codul îi obligă să aibă 
grijă de părinţi” (IIA_EE_7).

Pornind de la aspectul non-discriminării şi stigmatizării, Ministerul Mun-
cii, Protecţiei Sociale şi Familiei nu face o divizare între persoanele vârst-
nice neajutorate care au sau nu au copii plecaţi a muncă peste hotare. „Ei 
sunt priviţi în calitate de beneficiari în mod egal în funcţie de necesităţile lor 
individuale. Persoanele vârstnice ai căror copii sunt plecaţi peste hotare şi 
sunt într-o situaţie de dificultate, determinată în urma evaluării necesităţilor, 
sunt asistate la fel ca şi alte persoane social-vulnerabile aflate în dificultate şi 
necesită o anumită asistenţă” (IIA_EE_7).

La nivel teritorial în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice 
aflate în dificultate în Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei exis-
tă funcţia de specialist în problemele persoanelor în etate şi cu dizabili-
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tăţi, care are atribuţii în realizarea politicii naţionale în domeniul asistenţei 
sociale a persoanelor vârstnice aflate în dificultate şi asigurarea aplicării 
legislaţiei la nivel teritorial. Asistentul social la acest nivel: (i) promovează 
interesele persoanelor vârstnice aflate în dificultate; (ii) elaborează strategii 
la nivel de  raion pentru susţinerea vârstnicilor aflaţi în  dificultate, con-
ducându-se de  rezultatele evaluării necesităţilor identificate în  teritoriu; 
(iii) informează populaţia despre serviciile de  asistenţă socială adresate 
persoanelor vârstnice, criteriile de  eligibilitate, procedurile de  solicitare 
a serviciilor de asistenţă socială, drepturile şi responsabilităţile beneficia-
rilor; (iv) contribuie la perfectarea documentelor necesare pentru oferirea 
prestaţiilor sociale; (v) dezvoltă, consolidează şi prestează servicii sociale 
adresate persoanelor vârstnice aflate în dificultate; (vi) referă cazurile com-
plexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel 
naţional; (vii) coordonează activitatea specialiştilor şi asistenţilor sociali 
comunitari care prestează servicii sociale adresate persoanelor vârstnice 
aflate în dificultate şi a reprezentanţilor organizaţiilor guvernamentale şi 
non-guvernamentale; (viii) asigură realizarea intervenţiei în cazul persoa-
nelor vârstnice aflate în dificultate conform procedurii managementului 
de caz; (ix) evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială pentru per-
soanele vârstnice aflate în dificultate.

În ceea ce priveşte politica de ocrotire a sănătăţii pentru persoanele vârst-
nice, trebuie menţionat faptul că şi aceasta prevede un acces garantat, ne-
discriminatoriu la o asistenţă medicală, indiferent de situaţia materială 
a persoanei. „Acordarea serviciilor medicale copiilor şi bătrânilor este inclu-
să în pachetul acoperit de către asigurarea medicală obligatorie. Toţi copiii, 
indiferent de starea familială, precum şi bătrânii primesc asistenţa medicală 
necesară. Grija faţă de sănătatea copiilor, precum şi faţă de sănătatea popu-
laţiei în vârstă este menţionată în priorităţile Politicii Naţionale de Sănătate” 
(IIA_EC_4).

Pornind de  la misiunea de  menţinere şi îmbunătăţire continuă a  stării 
de  sănătate a  populaţiei prin asigurarea accesului echitabil la serviciile 
de sănătate de calitate şi cost-eficiente, prin susţinerea şi promovarea in-
tervenţiilor de prevenţie, protecţie şi promovare a sănătăţii, Ministerul Să-
nătăţii, prin Direcţia Politici şi Asistenţă Medicală a Femeii, Copilului şi 
Grupurilor Vulnerabile, tangenţial se referă şi la persoanele în etate ai 
căror copii sunt plecaţi la muncă în străinătate: „În cadrul acestei direc-
ţii se discută toate documentele şi propunerile care ne vin din alte instituţii 
de resort ce vizează aceste grupuri. Noi nu avem documente speciale pentru 
anumite servicii direcţionate acestor bătrâni” (IIA_EC_4). 

Astfel, putem observa că atât  ambele structuri guvernamentale, cât şi 
cele teritoriale (asistenţa socială şi medicală), care au tangenţă în presta-
rea serviciilor pentru persoanele vârstnice ai căror copii sunt plecaţi la 
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muncă în  străinătate, nu prevăd servicii speciale pentru această cate-
gorie. În ambele cazuri serviciile sunt prestate prin abordare complexă şi 
conjugarea grupului persoanelor în etate ai căror copii sunt la muncă peste 
hotare la grupul persoanelor în etate, pensionarilor sau invalizilor.

•	 Formele de suport, serviciile sociale şi instituţiile care le oferă

Sistemul actual de servicii sociale creează oportunităţi pentru incluziu-
nea socială a persoanelor vârstnice ai căror copii sunt plecaţi la muncă 
peste hotare. Accentuând că nu există servicii sociale special axate pen-
tru acest grup, acestea pot beneficia de  servicii sociale prestate persoa-
nelor în etate, invalizilor şi pensionarilor. Specific este că „se merge pe 
abordarea individuală a necesităţilor, indiferent de categoria grupului 
social-vulnerabil” (IIA_EE_7). Astfel, tipurile de servicii sociale la care 
pot accede vârstnicii sunt divizate în servicii sociale primare (comunita-
re), servicii sociale specializate şi servicii sociale cu specializare înaltă. 
Explicând modalitatea de prestare a acestor servicii adresate persoanelor 
în etate, experţii Ministerului de resort evidenţiază că „există şi un me-
canism de acordare a serviciilor sociale cu referire la beneficiar în sistemul 
dat, dar accentuez, noi nu dezvoltăm servicii anumite pentru această ca-
tegorie de persoane vârstnice ai căror copiii sunt plecaţi la muncă în străi-
nătate” (IIA_EE_7).

Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi (consiliile locale 
şi orăşeneşti) au responsabilităţi privind identificarea problemelor socia-
le, administrarea şi gestionarea fondurilor locale pentru asistenţă socială, 
dezvoltarea şi susţinerea financiară a  serviciilor sociale comunitare, pre-
cum şi crearea parteneriatelor cu ONG-uri pentru dezvoltarea serviciilor 
sociale. La acest nivel se administrează serviciile sociale comunitare.

Serviciile sociale primare sunt reperul persoanelor în etate ai căror co-
pii sunt plecaţi la muncă peste hotare. Astfel, pot fi nominalizate servi-
ciul de îngrijire socială la domiciliu (oferit de lucrătorul social), serviciul 
de asistenţă socială comunitară, cantinele de ajutor social şi serviciile cen-
trelor comunitare. 

Serviciul de  îngrijire socială la domiciliu adresat persoanelor vârstnice 
este prestat de către lucrătorii sociali: „Să-i deserveşti e mai greu în sectorul 
privat pentru că distanţa e mare, dar totuşi e mai uşor să-i deserveşti pen-
tru că se cunosc unii cu alţii. Noi ne ducem peste o zi la beneficiar şi uneori 
se întâmplă că urgent are nevoie de medicamente. Ea o strigă pe vecină şi 
o roagă să se ducă după medicamente pentru că ea are nevoie urgent. Dar 
în apartamente greu e să răzbaţi la vecină” (FG_EE_urban). Ajutorul acor-
dat persoanelor vârstnice de către asistenţii sau lucrătorii sociali este 
perceput foarte diferit: „Încă nu a refuzat nici unul ajutor”, „Acceptă tot 
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din aceştia care au”, „Au fost peste hotare, primesc nu ştiu câte mii de euro, 
vin cu nişte aere, că mama ei îi ţintuită la pat şi-i trebuie pat ortopedic, ceea 
ce noi nu avem. Şi ea spune că scrie la Minister petiţii că trebuie de făcut, ei 
fac comparaţie cum e acolo şi cum e aicea, da acolo sunt servicii contra plată, 
dar aici doar nu e aşa” (FG_EE_urban_rural). Deseori copiii plecaţi peste 
hotare nu conştientizează că „ei acolo lucrează, dar impozite la stat nu 
plătesc la noi şi ei vor aceleaşi servicii”. În acest fel este „atacată asistenţa 
socială că nu oferă servicii îndeajuns” (FG_EE_urban_rural).

La rândul lor, asistenţii şi lucrătorii sociali sunt necăjiţi de problemele 
cu care se confruntă în prestarea serviciilor: „Accesul este dificil, salariul 
mic, chiar de aceeaşi caloşi tot ai nevoie”, lipsă de dotare sau percepere 
eronată a fişei de post: „În echipamentul lucrătorului social ar trebui să in-
tre şi un aparat de măsurat tensiunea, că el nu se duce pur şi simplu în vizită 
şi ar trebui să mai facă şi chestia asta”, „Lucrătorul social trebuie să fie şi un 
bun medic şi psiholog” (FG_EE_urban_rural).

Serviciul de alimentare în cadrul cantinelor de ajutor social oferă hrană 
pentru persoanele vulnerabile. Acest serviciu este finanţat, în mare parte, 
din bugetele locale şi din subvenţiile de  la Fondul Republican de Susţi-
nere Socială a Populaţiei, din donaţii private, precum şi de la organizaţii 
non-guvernamentale: „100 de oameni lunar şi în fiecare lună are loc o ro-
taţie. Avem trei cantine ce se finanţează din contul domeniului social” (FG_
EE_urban). Dar trebuie de  menţionat că  aceste servicii sunt destinate 
persoanelor „singuratice”, „care au pensia de 500-600 lei, acei care nu au 
pe nimeni din copilărie, persoane social-vulnerabile sau familiile care au 
doi copii şi nici nu au ce mânca în casă, copiii mici. Nu prea vin aceştia cu 
copiii plecaţi peste hotare”(FG_EE_urban_rural). Acest fapt este expli-
cat atât prin rigorile de funcţionare a acestui serviciu, cât şi prin par-
ticularităţi de personalitate ale persoanelor vârstnice: „Rar vin astfel 
de persoane, sunt una-două, că pot să vă spun, este şi mândria asta. Ce are 
să spună satul că eu am copiii plecaţi peste hotare şi eu mănânc la cantină, 
asta poate să fie, şi mulţi pot să refuze din acest motiv. Noi putem să ne 
implicăm, să-i spunem că, uite, nu eşti tu unicul care mănâncă la cantină, 
dar el în memoria lui se macină” (FG_EE_urban_rural). În general, per-
soanele beneficiare de acest serviciu sunt satisfăcute de calitatea acestuia, 
dar „sunt persoane la care nu le place mâncarea, avem o bătrânică şi tot 
timpul vine la mine în cabinet şi se jeluieşte, nu contează că îi dimineaţa, 
de amiază sau seara, ei nu-i place mâncarea” (FG_EE_urban). Experţii 
intervievaţi presupun că persoanele acestea toată viața au trăit bine şi nu 
se pot adapta la asemenea schimbări. 

Serviciile sociale comunitare se află în competenţa asistentului social co-
munitar. Aceste servicii includ: consilierea, informarea, managementul 
de caz: „Dacă constatăm că pensia e mică, are posibilitatea să se adreseze, 
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să depună cerere la ajutor social şi pentru cantină socială, dreptul la per-
mis în transportul public. Îl anunţăm, recomandăm toate serviciile de care 
persoana poată să beneficieze de ajutor material, umanitar” (FG_EE_ur-
ban); „Bătrânii vin la asistentul social la necesitate, atunci când au pro-
bleme între dânşii cu împărţirea lucrurilor, împărţirea copiilor, când au 
nevoie de tutelă sau de făcut nişte acte”, „Câteodată vin şi după un sfat, aşa 
un document cam ar fi bine, cam cum ar trebui să facem. Principalul e ca 
să fim cât de cât documentaţi, să-i putem instrui cum să rezolve problema. 
Chiar se adresează, cel mai mult se adresează la asistent social, dacă îna-
inte mai era secretar, mai era primar, cred că noi avem mai multe vizite 
acum” (FG_EE_urban_rural). Ele se bazează pe evaluarea iniţială şi com-
plexă a vârstnicului şi nevoilor lui individuale: „În cadrul acestui proces 
de lucru, este evaluată necesitatea beneficiarului. În funcţie de necesităţile 
scoase în evidenţă, se elaborează planul de asistenţă socială. Aici deja se 
implică şi psihologul, dacă este necesar, şi sunt atraşi şi ceilalţi membri care 
fac parte din echipa multidisciplinară” (IIA_EE_7). Esenţa acestui proces 
este mobilizarea eforturilor persoanei în etate şi sporirea sprijinului din 
partea familiei şi comunităţii pentru a depăşi problemele cu care se con-
fruntă beneficiarul. Managementul de caz7 determină practic şi suportul 
de care va beneficia persoana în etate. Nu în toate cazurile apartenenţa 
la grupul persoanelor în etate ai căror copii sunt la muncă peste ho-
tare este un criteriu de vulnerabilitate şi invers: „Mi se plângea o per-
soană în  etate că  la ei în  sat au fost aduse colete cu alimente destinate 
bătrânilor singuratici. O familie în etate, la care ambele fiice lucrează peste 
hotare şi le trimit lunar o anumită sumă de bani pentru trai, au primit 
ajutor, fiind incluşi în categoria bătrâni rămaşi singuri. Pe când alţii, care 
trăiesc doar din pensie, abia supravieţuiesc, nu au primit nimic, deoare-
ce copiii lor sunt în ţară şi aceşti bătrâni nu pot fi incluşi în grupul-ţintă. 
Dar oare acesta este un indicator, atunci când starea financiară a copiilor 
acestor bătrâni nu este cea mai bună? Ei înşişi au familie lor şi se con-
fruntă cu probleme serioase pentru a supravieţui şi nu au posibilitatea 
de a-şi ajuta financiar părinţii. Cine, în acest caz, ar avea mai tare nevoie 
de acel colet cu ulei şi paste făinoase primite prin ajutor material? Decizia 
ar trebui să fie doar a comunităţii, care cunoaşte situaţia de la caz la 
caz” (IIA_EE_4). În opinia structurilor centrale, „asistenţii sociali comu-
nitari lucrează foarte mult cu persoanele vârstnice şi au diferite programe 
prin care încearcă să facă diferite serate la care să adune peroanele rămase 
singure pentru a face un schimb de opinii. Sunt şi acestea un fel de suport 
pentru ei” (IIA_EE_7).

Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea (Secţiile / Di-
recţiile de asistenţă socială şi protecţie a familiei) implementează politicile 
sociale, creează şi dezvoltă servicii sociale la nivel de  raion. La acest ni-

NOTĂ
7 „Principalele 

Instrucţiuni metodice 
de lucru a asistentului 

social comunitar se 
referă la managementul 
de caz, prin intermediul 

căruia asistentul social 
evaluează nevoile 

beneficiarului şi ale 
familiei lui în colaborare 

cu ei, coordonează, 
monitorizează, evaluează 

şi susţine beneficiarul 
pentru a beneficia 

de servicii sociale care să 
răspundă acestor nevoi”. 

Managementul de caz. 
Ghidul asistentului social. 

Aprobat prin ordinul 
MPSFC nr. 71 din 3 

octombrie 2008.
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vel se gestionează o parte din serviciile comunitare, majoritatea serviciilor 
specializate şi unele servicii cu specializare înaltă.

CASETA 18
Model de prestare a serviciilor specializate. Centru 
de  plasament temporar la nivel de  municipiu (FG_
EE_urban)

„Centrul lucrează de aproape doi ani. În plasament sunt 8 persoane şi la centrul 
de zi sunt 24 de persoane. O lună de zile stau aceştia care sunt la zi. Iar la plasa-
ment de la o lună la trei şi de acum dacă este vreo problemă oarecare că nu are 
de foc sau altceva. Colaborăm cu Primăria şi dacă semnează încă pentru trei 
luni, persoanele rămân încă pe trei luni. La noi în centru lucrează trei asistenţi 
sociali şi un psiholog. Le oferim diferite servicii. Persoana vine de  dimineaţă, 
bea ceaiul, iar mai departe după program se ocupă psihologul, asistentul social, 
asistentul medical, medicul vine la noi şi dacă persoana are nevoie, îl consultă. 
La ora 13.00 iau masa, iar la plasament ei iau masa de patru ori: dimineaţa, la 
amiază, la ora 14.00 şi la 18.00. Eu mă ocup de exerciţiul de dezvoltare a memo-
riei, terapia creativă, testare, consultaţii individuale. Asistentul social se ocupă 
cu diferite activităţi manuale sau ceva de  tipul acesta. Ei mai frecventează şi 
centrul de lângă noi „Socium”. Acolo sunt calculatoare, maşini de cusut. La noi 
sunt bătrâni care cu mare plăcere vizitează centrul pentru a  învăţa ceva nou. 
Chiar dacă sunt care au şi câte 70 de ani, le este interesant.

Aproximativ 50 de procente din toţii beneficiarii care vin la centru sunt singu-
ratici şi au copii plecaţi peste hotare. Ei de atâta mulţi vreau să viziteze centrul, 
fiindcă nu au cu cine comunica, acasă în  patru pereţi şi televizorul şi atât. Ei 
câteodată spun: „Nu avem atâta nevoie de hrană, cât avem nevoie de comuni-
care şi înţelegere.” 

Serviciile sociale specializate presupun implicarea mai multor specialişti 
în menţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru 
depăşirea situaţiei de dificultate. Acestea includ servicii specializate de în-
grijire de zi, centre de plasament temporar care includ asistenţă medica-
lă şi psihologică. Adesea aceste centre combină îngrijirea specializată cu 
activităţi de îngrijire primară. Centrele de plasament temporar sunt create, 
de regulă, de societatea civilă şi cu suportul organizaţiilor internaţionale: 
în  centrul „Reîntoarcere” în  municipiu deja de  doi ani plasăm persoanele 
fără adăpost. Multe persoane au pierdut actele de identitate. Noi îi plasam 
acolo ca pe urmă să restabilim documentele, să-i putem plasa într-un inter-
nat pe teritoriul Republicii Moldova. Aici au toate comodităţile. Se plasea-
ză pe perioada cât decidem că putem să restabilim actele, dacă este necesar, 
prelungim termenul. Odată cu perfectarea actelor, la centru i se pune şi viza 
de  reşedinţă în  acest centru pentru o  perioadă de  şase luni. Dar dacă nu 
este loc la centrul „Reîntoarcerea”, ne adresăm la alte centre care ne ofe-
ră ajutor, de exemplu, la Rezina avem legături strânse cu centrele de acolo” 
(FG_EE_urban).
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Echipa mobilă este un nou tip de serviciu comunitar dezvoltat recent: „În 
municipiu în genere s-a creat o echipă mobilă, pentru ca să depistăm persoa-
nele singuratice fără adăpost” (FG_EE_urban).

Autorităţile publice centrale implicate în prestarea serviciilor sociale pen-
tru persoanele vârstnice sunt Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa-
miliei şi Ministerul Sănătăţii. La acest nivel se administrează serviciile so-
ciale cu specializare înaltă.

Serviciile sociale cu specializare înaltă sunt cele mai solicitate, datorită 
accesului limitat la alte tipuri de servicii sociale. Îngrijirea rezidenţială 
(24/24 ore) este orientată spre persoanele vârstnice care se confruntă cu 
probleme extrem de grave. Serviciile rezidenţiale implică costuri mari, 
nu reflectă şi nici nu satisfac pe deplin nevoile beneficiarilor. Aceştia 
ar putea beneficia de servicii sociale în familie şi în comunitatea lor. Pot fi 
evidenţiate patru instituţii rezidenţiale psiho-neurologice pentru vârst-
nici cu specializare înaltă cât şi serviciile balneare-sanatoriale (din Vadul 
lui Vodă şi Sergheevka, Ucraina) din subordinea Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei. 

Este de menţionat faptul că acest tip de servicii poate fi gestionat de au-
torităţile centrale sau de  autorităţile administraţiei publice locale de  ni-
velul al doilea (raion). „Procesul de instituţionalizare a vârstnicilor are loc 
în urma evaluării necesităţilor. Cu toate acestea, scopul pe care şi-l pune 
reforma sistemului de asistenţă socială constă în evitarea instituţionali-
zării, în aplicarea tuturor soluţiilor posibile pentru acordarea suportului şi 
susţinerii persoanelor în casele lor proprii, precum şi în cadrul comunităţii 
lor. Dacă au fost epuizate deja toate resursele, persoana în etate parcurge 
traiectoria care este descrisă în mecanismele de referire a beneficiarului la 
sistemul asistenţă socială” (IIA_EE_7). În ultimii ani, se atestă o solicitare 
sporită a acestui tip de servicii şi impedimente în accesarea lor: „În Casa 
veteranilor să nimereşti la momentul dat e foarte problematic, numai cu aju-
torul Ministerului Muncii de la Chişinău, dacă ne dă acord, dar asta trebuie 
să argumentezi nu ştiu cum şi nu ştiu cât. Dacă unu din o sută se plasează 
acolo, asta e succes mare” (FG_EE_urban). 

Specificul serviciilor de  îngrijire rezidenţială a  persoanelor în  eta-
te constă în  faptul că ele nu asigură o abordare individualizată faţă 
de beneficiari; în multe cazuri, angajaţii instituţiilor nu au o pregăti-
re în domeniul abordării vârstnicilor; lipseşte un sistem de reevaluare 
a situaţiei persoanei în etate pentru a depista o potenţială reintegrare 
în familie şi comunitate. Astfel, aceste particularităţi ale sistemului re-
zidenţial conduc la deteriorarea relaţiilor familiale cu persoana în etate 
instituţionalizată, izolarea socială şi dependenţa cronică de  sistemul 
rezidenţial. 
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Merită a  fi nominalizate acţiunile legislative întreprinse pentru sporirea 
capacităţii autorităţilor publice locale de a  iniţia anumite servicii. O pro-
blemă în acest sens rămâne a fi potenţialul de a dezvolta servicii la nivel 
local: „Autorităţile nu posedă cunoştinţe suficiente în elaborarea regulamen-
telor pentru funcţionarea anumitor servicii, instituţii. În căutarea soluţiei, se 
solicită sprijinul Ministerului” (IIA_EE_8).

Serviciile de asistenţă medicală pentru vârstnicii ai căror copii sunt ple-
caţi la muncă peste hotare se realizează din fondul de asigurări medicale 
obligatorii şi sunt incluse în pachetul acoperit de către asigurarea medicală 
obligatorie, dar fără prevederi anume pentru acest grup de  bătrâni. Im-
portant este că toţi bătrânii primesc asistenţa medicală necesară, iar grija 
faţă de sănătatea populaţiei în vârstă este menţionată în priorităţile Politicii 
Naţionale de Sănătate (Hotărârea Guvernului nr. 886 din 6 august 2007, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 127-130 din 17.08.2007).

Pentru a spori calitatea prestării serviciilor şi depistarea diverselor mala-
dii, pentru asigurarea unui tratament la faze incipiente ale maladiei „la 
moment, există un mecanism de motivare financiară a medicului de fa-
milie, pentru ca acesta să identifice proactiv bătrânii de pe teritoriul pe 
care îl curează şi să le monitorizeze sănătatea. Este un mecanism foarte bun, 
deoarece medicul ţine sub control situaţia din localitatea sa şi cunoaşte pro-
blemele localnicilor. Împreună cu munca sa de bază, medicul este interesat 
de a  înregistra toţi bătrânii de pe sectorul său şi a-i monitoriza, deoarece 
în funcţie de aceasta va obţine bonusuri la salariu. Rămân în beneficiu toţi – 
şi medicul motivat, şi pacienţii care primesc asistenţa respectivă” (IIA_EE_9).

O problemă în prestarea serviciilor medicale de calitate rămâne a fi adre-
sarea tardivă a  vârstnicilor la medic: „În ce  priveşte bătrânii rămaşi fără 
îngrijirea copiilor plecaţi peste hotare, aceştia ar părea parcă mai protejaţi, 
deoarece sunt persoane mature, conştientizează pericolele, se pot adresa 
singuri după ajutor atunci când simt că au nevoie. Aici deja nu ţine de ca-
pacitatea sistemului, dar de  factorul uman” (IIA_EE_9). În acelaşi timp, 
experţii din teritoriu pun accent pe accesul limitat la servicii medicale: 
„Asistentul medical şi medicul merg doar în  cazul în  care sunt chemări şi 
atunci cu „scârţ”, explicaţiile în acest sens conturează cauzele: „Numărul 
de beneficiari pe o unitate este prea mare. O unitate şi jumate este deservită 
de un medic şi el nu reuşeşte, numai câtă audienţă are, sunt nişte chestii care 
săracii acei bătrâni nu mai ajung la primire”; „Dacă merge la un bătrân, 
atunci el nu ştiu cât acolo trebuie să aştepte la uşă, nici medicii, nici asisten-
ţii sociali nu dispun de transport personal pentru a se deplasa la beneficiari” 
(FG_EE_urban_rural). Nu în ultimul rând, în cazul persoanelor vârstnice, 
serviciile mixte (medico-sociale sau socio-medicale) ar fi mai eficiente. 

Dezvoltarea serviciilor sociale, indică studiul, reprezintă o  problemă, 
întrucât dinamica, necesităţile şi condiţiile vieţii persoanelor în etate sunt 
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foarte diverse: „Posibil, ei ar avea nevoie de servicii sociale, dar această de-
pendenţă nu este sută la sută. Aici, deja, problema cantinelor de ajutor social 
nu este relevantă. În ceea ce priveşte îngrijirea la domiciliu, iar ar putea să 
angajeze în mod individual o femeie sau un ajutor care să aibă grijă de ei” 
(IIA_EE_7). Soluţia în acest sens este planificarea strategică bazată pe 
analiza riguroasă a situaţiei şi identificarea necesităţilor: „Când am lu-
crat cu FISM 2, am elaborat harta serviciilor sociale cu ajutorul unei com-
panii de  consulting. Am precizat resursele existente, am  precizat resursele 
acoperite şi am ajuns la ceea că am deschis şase centre, iar pentru bătrâni 
s-a deschis un centru mic care prevede amplasare temporară şi are doar opt 
locuri. Însă din experienţa mea, acum nu prea sunt locuri, astfel că pentru 
această categorie trebuie încă de dezvoltat aceste servicii, dar în acel moment 
echipa noastră şi comisia gândea puţin altfel” (FG_EE_urban). 

Majoritatea experţilor intervievaţi susţin ideea necesităţii dezvoltării 
unei game de servicii contra plată pentru această categorie de persoane: 
„Sunt copii care ar plăti pentru părinţi, dar sunt chiar şi bătrâni care pot lăsa 
casa statului ca să fie îngrijiţi” (FG_EE_urban_rural). Acest lucru este con-
firmat prin modele demonstrate de experienţele internaţionale unde sunt 
dezvoltate deja astfel de servicii: „Peste hotare, din ceea ce am văzut, este 
un serviciu, în afară de ceea ce dă statul pentru un bătrân, copiii mai plă-
tesc. Şi, într-adevăr pentru îngrijirea acestor bătrâni plăteşte statul în funcţie 
de cum a lucrat sau cum a activat bătrânul şi restul sumei o achită familia 
bătrânului sau din pensia bătrânului. Asta eu consider că e foarte bine, dacă 
sunt copii bine mersi şi trăiesc foarte bine şi au posibilitatea să îngrijească 
de bătrân ar trebui să plătească” şi experienţele naţionale: „La Străşeni este 
„Neohumanistul”, care oferă contra plată, acolo sunt atâtea persoane care vor 
să plătească” (FG_EE_urban_rural).

În baza datelor colectate în  cadrul studiului, au fost identificate un şir 
de probleme în organizarea şi prestarea serviciilor de suport pentru per-
soanele vârstnice ai căror copiii sunt plecaţi la muncă peste hotare:

•	 Lipsa serviciilor pentru persoanele în etate ai căror copii sunt ple-
caţi la muncă peste hotare: „Servicii de care ar beneficia aceştia care 
au copii plecaţi nu avem. Ar putea fi spălătorii, ar fi binevenite cluburi-
le astea de  interese pentru bătrâni, modelele de  recuperare psihologică, 
de comunicare, voluntariatul ar fi foarte bun, cu toate că la noi e puţin 
dezvoltat. Şi bătrânii trebuie implicaţi în activităţi de voluntariat” (FG_
EE_urban_rural).

•	 Insuficienţa serviciilor sociale existente pentru o  categorie mai lar-
gă – persoane în etate: „Oricum nu avem servicii de ajuns ca să le putem 
rezolva anumite probleme. Chiar cum este şi cantina ceea, este nevoie ca 
să mănânce 23 de persoane. Este foarte greu, pentru persoanele în etate” 
(FG_EE_urban_rural).
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•	 Diversitatea limitată a serviciilor sociale existente pentru o categorie 
mai largă – persoane în etate: „Accentul trebuie pus pe dezvoltarea ser-
viciilor sociale alternative faţă de cele rezidenţiale, care sunt mai eficiente 
în  ce priveşte costurile şi asigură o  abordare mai individualizată. Astfel, 
trebuie dezvoltate: îngrijirea la domiciliu, serviciile de tip familial (un lu-
crător social se referă la un beneficiar). Ultimul serviciu nu este dezvoltat 
în ţară la moment, dar este ceva de perspectivă” (IIA_EE_8); „Anume la 
diversificare, pentru că nu putem afirma că aceste persoane vulnerabile au 
nevoie numai de cantină socială, de ajutor social sau numai de îngrijire la 
domiciliu sau au nevoie de servicii specializate. Este nevoie şi de un centru 
de zi, multifuncţional la care ei vin să-şi petreacă timpul, poate un centru 
de reabilitare, unde ei pot să-şi facă, de exemplu, un masaj, dacă au frac-
turi sau altceva şi devin apoi independenţi” (IIA_EE_7).

•	 Implicarea pasivă a autorităţilor publice locale, a  societăţii civile şi 
a comunităţii în soluţionarea problemelor persoanelor în etate: „Insu-
ficienţa serviciilor sociale dezvoltate la nivel de APL” (IIA_EE_7).

În concluzie, putem menţiona că în Republica Moldova nu există servicii 
sociale sau medicale strict destinate pentru persoanele în etate ai căror 
copii sunt plecaţi la muncă peste hotare. Politicile sociale şi medicale 
în  prestarea serviciilor au o  abordare complexă pentru toate categoriile. 
Cel mai des categoria vizată poate fi regăsită în compartimentul serviciilor 
pentru persoanele vârstnice. În acelaşi timp, în  ultimii ani, s-a observat 
o dezvoltare intensă a  serviciilor sociale. În unele localităţi implemen-
tarea acestora a fost efectuată în urma elaborării unor planuri strategice şi 
hărţii sociale. 

La nivel comunitar există un număr limitat de servicii sociale. Servi-
ciile sociale specializate, care sunt un filtru în prevenirea instituţiona-
lizării vârstnicilor şi sunt reprezentate prin centrele specializate de zi, 
centrele de  plasament temporar, sunt limitate la număr. Serviciile so-
ciale de specializare înaltă – serviciile de îngrijire rezidenţială – con-
tinuă a fi cele mai solicitate, datorită accesului limitat la alte tipuri 
de servicii sociale. 

Rămâne a  fi relevantă ideea dezvoltării serviciilor contra plată pen-
tru această categorie de persoane vârstnice, în  cazul în care se con-
stată că  copiii migranţi sunt apţi de  a  achita serviciile. De asemenea, 
menţionăm implicarea insuficientă a  autorităţilor publice locale 
în  soluţionarea problemelor vârstnicilor prin dezvoltarea servicii-
lor comunitare. 

•	Apelarea membrilor familiei la instituţiile locale înainte de plecare
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Articolul 80 al Codului Familiei8 stipulează obligaţiile copiilor ma-
jori de a-şi întreţine părinţii: „Copiii majori apţi de muncă sunt obli-
gaţi să-şi întreţină şi să-şi îngrijească părinţii inapţi de muncă care ne-
cesită sprijin material”. Astfel, copiii, înainte de a pleca la muncă peste 
hotare, ar trebui să determine unde se vor afla părinţii şi cine va fi 
responsabil de îngrijirea acestora. În realitate, însă, numărul celor care 
apelează la stabilirea clară a situaţiei vârstnicului pentru viitor este 
foarte limitat: „A fost un caz când copiii au propus o sumă de bani ca 
să îngrijească asistentul de bătrâni, dar la noi nu este contra plată. Nu-
mai dacă singuri putem să-i găsim o persoană, pe care într-adevăr s-o 
plătească copiii şi să îngrijească de bătrân, dar sunt foarte rare cazurile” 
(FG_EE_urban_rural). Cel mai des în  afirmaţiile experţilor intervie-
vaţi poate fi întâlnită expresia „nu sunt aşa cazuri” sau „copiii mai puţin 
contactează cu asistenţii înainte de  a  pleca, ei deleghează rude, cunos-
cuţi” (FG_EE_urban_rural). 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au men-
ţionat că ar trebui majorate responsabilităţile şi penalizările la acest ca-
pitol: „Ar trebui să se ceară ca înainte de a pleca peste hotare să fie delegată 
o  persoană de  către copii, care să poată interveni în  caz de  necesitate, să 
aibă grijă de persoana în etate. În Lege este stipulat că copiii trebuie să aibă 
grijă de părinţi vârstnici, dar nu întotdeauna acest lucru este respectat. La 
acest capitol ar mai trebui operate modificări legislative de responsabilizare” 
(IIA_EE_8).

Studiul a identificat situaţii de apelare a copiilor migranţi, în special, la ser-
vicii sociale de specializare înaltă atunci când persoana vârstnică este într-
o situaţie deosebit de dificilă (probleme de sănătate şi mobilitate): „Am fost 
bolnav de picioare vreo trei ani de zile şi am rămas fără un picior. Mi l-au 
tăiat la spital şi m-au adus încoace la azil, că să mă fi dus acasă, cine să caute 
de mine şi eu nu am soţie, nu am pe nimeni” (FG_E_4_rural_azil), „A fost 
aicea şi m-a adus, şi pe urmă n-a fost (fiica). O dată a vorbit cu directorul. 
M-au adus în această odaie. Eu iaca, deşi sunt în cărucior...” (FG_E_3_ur-
ban_azil), decesul unui soţ şi posibilitatea de  autoservire limitată: „Au 
venit băieţii când moşneagul a  murit şi eu am  rămas aici” (FG_E_4_ru-
ral_azil), imposibilitatea de a găsi o persoană de încredere pentru a îngriji 
de  vârstnic: „Nu are cine căuta de  mine, n-are cine veni. Am hotărât cu 
Mariica mea, amândouă. Mamă, dacă n-are cine, n-are cine şi o căutat cine 
să caute de mine, nu găseşte nică, tăţi beu, şăd cu băutul, n-are cine te căuta” 
(FG_E_4_rural_azil).

Cercetarea ne permite să concluzionăm că  un număr extrem de  redus 
de copii se adresează înainte de a părăsi ţara la serviciile sociale pentru 
a discuta posibilităţile de îngrijire a părintelui care rămâne singur. Cea 
mai frecventă situaţie de solicitare şi interes se atestă în cazurile dificile 

NOTĂ
8 Cod 1316 din 

26.10.2000.
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(sănătate precară, mobilitate şi autonomie limitată) ale persoanei vârstnice 
la serviciile sociale de specializare înaltă. Drept soluţii ar putea fi modifi-
cările legislative la acest capitol.

•	 Evidenţa şi monitorizarea la nivel local

Este cunoscut faptul că o evidenţă şi o monitorizare riguroasă a stării de lu-
cruri într-un domeniu permite o evaluare şi planificare strategică adecva-
tă a soluţiilor. Evidenţa şi monitorizarea persoanelor vârstnice ai căror 
copii sunt plecaţi la muncă peste hotare sunt responsabilitatea auto-
rităţilor publice locale9 şi, în special, a asistentului social comunitar10 
care actualmente există în toate comunităţile. Astfel, asistenţii sociali duc 
evidenţa persoanelor în etate, mai puţin a celor ai căror copii sunt plecaţi 
la muncă peste hotare, doar atunci când se identifică: „Când aflăm că este 
un bătrân cu copiii plecaţi, vedem ce rude are în teritoriu, situaţia, care este 
sursa de venit...” (FG_EE_urban_rural). 

Asistentul social intervine în cazul în care se poate vorbi despre luarea la 
evidenţă:

•	A survenit o solicitare: „Noi luăm la evidenţă doar persoanele la care copi-
ii nu sunt în Republica Moldova, când se adresează după ajutor material. 
Noi mergem acasă şi investigăm situaţia lor familială, condiţiile de trai şi 
caracterul lor. Este greu să lucrezi cu ei, fiindcă sunt foarte neîncrezători” 
(FG_EE_urban).

•	A apărut o situaţie de vulnerabilitate: „În multe situaţii când vârstni-
cul cade în anumite pierderi, apar tentative de sinucid, pierderea copi-
lului de lângă sine ar putea cauza anumite complicaţii. Sigur, am putea 
zice nu cu toţi, dar un anumit număr ar putea şi să consume alcool. 
Eu am sectorul pe care îl deservesc, iar vecinii îmi spun, iată copiii au 
plecat, nu mai sunt şi atunci noi intervenim”; „Dacă ei nu se adresează, 
se adresează vecinii, rudele, poliţia. Noi mergem pe sector în  fiecare 
zi şi nouă ni se spune că  la bătrâna asta au venit copiii, la altă bă-
trână au plecat, astfel noi ştim în  fiecare zi ce  se întâmplă pe sector” 
(FG_EE_urban).

Factorii care duc la o evidenţă şi monitorizare insuficientă a persoanelor 
în etate ai căror copiii sunt plecaţi la muncă peste hotare sunt determi-
naţi de:

•	 Competenţa profesională limitată a asistenţilor sociali: „Asistenţii so-
ciali comunitari nu toţi posedă studii iniţiale în domeniu. Complexitatea 
problemelor cu care se confruntă astăzi beneficiarii necesită cunoştinţe 
profunde din partea specialiştilor pentru a  le face faţă. Nu întotdeauna 
cunoştinţele asistenţilor sociali sunt suficiente” (IIA_EE_8).

NOTĂ
9 Legea Asistenţei Sociale 
(nr. 547 din 25.12.2003) 
prevede, în articolul 14, 
că autorităţile adminis-
traţiei publice locale ana-
lizează problemele soci-
ale, iniţiază studierea şi 
analiza situaţiei în sfera 
socială pe teritoriul sub-
ordonat. 

NOTĂ
10 Asistentul social comu-
nitar este un actor impor-
tant în comunitate, care 
ia legătura cu persoane-
le în dificultate, evaluează 
nevoile lor şi asigură acce-
sul lor la prestaţii sociale 
şi servicii sociale existen-
te la nivel de comunitate 
sau de raion. În atribuţii-
le asistentului social intră, 
conform fişei de post-tip 
(aprobată prin ordinul 
MPSFC nr. 54 din10 iunie 
2009), identificarea şi eva-
luarea situaţiei beneficiaru-
lui şi a familiei lui, depla-
sându-se în teren în cadrul 
vizitelor la domiciliu, iden-
tifică şi evaluează necesi-
tăţile grupurilor de bene-
ficiari din comunitate şi 
propune soluţii de depăşire 
a problemelor sociale.
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•	  Plecarea nedeclarată la muncă în străinătate a copiilor vârstnicilor: 
„Copiii pleacă confidenţial, fără a  anunţa administraţia publică. Marea 
majoritate se duc clandestin peste hotare, adică e foarte greu pentru noi. 
Doar dacă îi depistăm întâmplător sau făcând nişte anchete sau ceva de fe-
lul acesta” (FG_EE_urban_rural).

•	 Bariere ce ţin de particularităţile de vârstă ale persoanelor în etate: 
„Mulţi care au frica asta, să ştie cineva că a rămas singur. Ei se tem că bă-
trânii au altă mentalitate decât noi, ei se tem de riscul de a fi furaţi, că se 
gândesc că au bani şi le trimite” (FG_EE_urban_rural) şi cazurile atestate 
şi mediatizate de vandalism şi maltratare: „Datorită faptului că mai sunt 
cazuri în care au fost plecate peste hotare familii şi au fost furaţi tineri, şi 
el a auzit asta că da, s-a petrecut şi se teme din televiziune. Ei învaţă din 
greşelile altora, bătrânii reiese din asta că au văzut asta o dată şi dincolo ei 
de amu s-au programat” (FG_EE_urban_rural).

Pentru a asigura o prestare calitativă a  serviciilor sociale şi a  spori com-
petenţele asistenţilor sociali, au fost organizate instruiri „iniţială în 2009, 
continuă în 2010 de către MMPSF pe întreg complexul de aspecte cu care 
se confruntă asistentul social comunitar: managementul de caz, drepturile 
omului etc. De asemenea, capacităţile profesionale ale asistenţilor sociali pot 
fi sporite prin mecanismul de supervizare. Astfel, acţiunile în cazuri compli-
cate pot fi coordonate cu un asistent social cu experienţă – supervizorul. Prin 
acelaşi mecanism este eficientizat lucrul în grup al asistentului social şi al 
lucrătorului social” (IIA_EE_8). Drept suport deosebit în acest sens servesc 
metodologiile elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami-
liei: „Managementul de caz: Ghidul asistentului social” specifică etapele 
de  lucru cu persoanele aflate în dificultate, respectiv, identificarea cazului, 
evaluarea iniţială, deschiderea cazului, evaluarea complexă, monitorizarea, 
revederea planului în cazul în care intervin careva schimbări şi închiderea 
cazului. „Ghidul de aplicare practică: Mecanismul de referire a cazului 
în sistemul de servicii sociale” evidenţiază traseul pe care îl parcurge bene-
ficiarul în sistemul de servicii sociale. Esenţa este că dacă persoana nu poate 
beneficia la nivel local de sprijin, ea va fi direcţionată la nivel raional. Iar 
dacă persoana necesită îngrijire specializată de durată, ea este orientată spre 
servicii de specializare înaltă” (IIA_EE_8).

Astfel, se poate concluziona că evidenţa şi monitorizarea vârstnicilor la ni-
vel local este prerogativa administraţiei publice locale şi, în special, a asis-
tentului social comunitar. Abordarea integrată (nu prevede identificarea 
separată a grupului de beneficiari – vârstnici ai căror copii sunt plecaţi la 
muncă peste hotare) este una corectă. Persoanele din această categorie sunt 
identificate cel mai des la solicitare sau la apariţia unei situaţii de vulnera-
bilitate. Există factori care contribuie la o evidenţă diminuată a persoanelor 
vârstnice vulnerabile. În acelaşi timp, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 
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şi Familiei intervine cu suport metodologic pentru asistenţii sociali comu-
nitari în acest domeniu.

•	 Parteneriatul la nivel local

Studiul relevă că  parteneriatul la nivel local există, însă trebuie dezvol-
tat mai mult. Trebuie de recunoscut, scot în evidenţă experţii, că, de fapt, 
„capacitatea APL nu este suficientă, sursele din bugetul local nu sunt întot-
deauna îndeajuns pentru a dezvolta acele servicii la nivel de raion care să 
corespundă nevoilor persoanelor în dificultate” (IIA_EE_8). Soluţia în acest 
sens este fortificarea şi „dezvoltarea colaborării dintre autorităţile locale 
cu agenţii economici, ONG-uri pentru a atrage resurse financiare supli-
mentare şi a dezvolta serviciile care ar corespunde nevoilor populaţiei” 
(IIA_EE_8). 

Colaborarea cu ONG-urile este cea mai extinsă formă de parteneriat, 
referitor la care experţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Famili-
ei menţionează că răspândirea acestora este „în funcţie de zona geografică 
în care activează. În unele zone sunt mai multe ONG-uri care activează la 
nivel local” (IIA_EE_7). În calitate de partener activ este identificată şi bi-
serica: „Biserica mai mult colaborează. Au fost unele proiecte şi au mers cu 
pachete alimentare şi au donat la familiile unde situaţia e gravă. Au fost şi 
anul trecut şi anul acesta. Chiar la sărbătorile mari, colaci” (FG_EE_ur-
ban_rural).

Trebuie de menţionat că voluntariatul ca formă de suport şi parteneri-
at comunitar nu are tradiţii în Moldova, însă începe a fi dezvoltat: „Noi 
avem voluntari care se mai duc, mai ajută şi material, dar aceştia sunt mai 
mulţi de la biserică” (FG_EE_urban_rural). 

Reprezentanţii ministerelor menţionează că cele mai eficiente parteneri-
ate trebuie create şi fortificate la nivel local. Acest lucru presupune: „Am-
plificarea activităţii autorităţilor publice locale cu implicarea structurilor 
responsabile (din sănătate, învăţământ, serviciul gerontologic etc.), coo-
perarea cu societatea civilă, în special cu ONG-urile care se ocupă de pro-
blemele bătrânilor. Planificarea concretă a unor activităţi comune în par-
teneriate pe termen concret” (IIA_EE_9). Anumiţi paşi în acest sens se 
fac, au fost „iniţiate nişte modificări (la moment sunt la nivel de dezbateri 
publice), despre sporirea coordonării la nivel local a celor ce au atribuţie 
nemijlocită la determinantele sănătăţii. Rolul central, desigur, îl au Cen-
trele de Sănătate Publică raionale, dar cu implicarea APL, instituţiilor 
de  educaţie, ecologice, poliţiei, asistenţei sociale, asociaţiilor obşteşti 
etc., acestea apar ca nişte modele pentru implicarea societăţii în  luarea 
deciziilor” (IIA_EE_9). Abordarea complexă a problemelor comunităţii 
presupune „crearea unor echipe multidisciplinare locale. În cazul pro-
blemei bătrânilor rămaşi fără supraveghere în urma migraţiei, iniţiativa 
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ar trebui să-i aparţină asistentului social, atunci când problema se referă 
nemijlocit la sănătate. De exemplu, în  curăţirea fântânilor, iniţiativa ar 
trebui să vină de la medicul din localitate” (IIA_EC_4).

Conştientizând importanţa parteneriatului şi participării comunitare 
în soluţionarea problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile, Ministe-
rul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a pus în aplicare „un alt meca-
nism pe care asistentul social comunitar îl consultă în vederea soluţionării 
cazului beneficiarilor „Ghidul de  aplicare practică: Mobilizarea comu-
nităţii”. În cadrul acestuia sunt evidenţiate diferite tehnici de mobilizare 
a comunităţii pentru a conştientiza problemele care există la nivel de co-
munitate, acţiuni care trebuie întreprinse pentru a ajunge la un rezultat 
dorit pozitiv” (IIA_EE_8).

Datele studiului indică faptul că  parteneriatul la nivel local în  soluţio-
narea problemelor vârstnicilor există, însă fără a  specifica separat gru-
pul persoanelor în  etate ai căror copii sunt plecaţi la muncă peste hota-
re. Destul de eficientă la acest capitol este colaborarea APL cu ONG-urile 
şi biserica. În fază de dezvoltare se află voluntariatul. Aprecierea rolului 
parteneriatului se întrevede în eforturile depuse de ministerele de resort 
în identificarea soluţiilor.

•	 Eficienţa politicilor 

În situaţia existentă, evaluarea eficienţei politicilor sociale axate pe 
protecţia socială a persoanelor vârstnice neajutorate ai căror copii sunt 
plecaţi peste hotare este destul de  complicată. Eficienţa politicilor se 
estimează, de  regulă, prin compararea costurilor suportate în  pro-
movarea politicii sociale şi a  câştigurilor (rezultatelor) obţinute 
din activităţile de  politică efectuate, adică a  gradului de  realizare 
a obiectivelor politicii. Or, în situaţia în care politica socială din ţară 
nu prevede vreun set de măsuri sau activităţi axate exclusiv pe protecţia 
socială a  persoanelor vârstnice ai căror copii sunt plecaţi peste hota-
re, aprecierea eficienţei politicii este practic imposibilă. Analiza efici-
enţei politicii sociale axate pe acest grup vulnerabil trebuie precedată 
de  determinarea nevoilor speciale ale persoanelor vulnerabile în  cau-
ză, a  resurselor (financiare, umane şi instituţionale) necesare pentru 
promovarea acestei politici sociale, precum şi de  stabilirea gradului 
de satisfacţie a persoanelor vârstnice neajutorate vis-a-vis de calitatea 
serviciilor sociale prestate.

De altfel, rezerve în aprecierea politicilor sociale există practic la fie-
care componentă. Iar nevoile specifice pentru acest grup vulnerabil, 
deseori, nu se înscriu în setul de servicii sociale prevăzut de  legisla-
ţia în vigoare. În acest context, noua Lege privind serviciile sociale ar 
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rezolva această problemă prin posibilitatea de diversificare a serviciilor 
sociale prestate, precum şi de  adaptare a  lor la nevoile identificate. Pe 
de altă parte, sistemul de protecţie socială se confruntă cu un deficit 
grav de resurse financiare şi umane, care compromite uneori funcţio-
nalitatea lui. În context, crearea de parteneriate locale ar rezolva, într-o 
măsură oarecare, şi această problemă. Şi la evaluarea gradului de  satis-
facţie din partea beneficiarilor, de  asemenea, pot apărea anumite difi-
cultăţi. Aceasta se întâmplă din cauza că potenţialii beneficiari au avut 
anterior standarde de viaţă diferite şi compară calitatea serviciilor socia-
le cu standardele de viaţă anterioare. „Sunt persoane care sunt mulţumite, 
sunt care nu sunt mulţumite. Aprecierea rămâne la discreţia fiecăruia şi 
depinde de necesităţile şi de modul de viaţă pe care l-a avut. Cineva a avut 
nişte condiţii mai bune şi a ajuns în situaţie de dificultate şi, respectiv, are 
anumite cerinţe; cineva a fost mai modest şi are cu totul altă atitudine faţă 
de ajutorul social acordat” (IIA_EE_7).

Partea dominantă în sistemul de asistenţă socială pentru persoanele vârst-
nice ai căror copii sunt plecaţi la muncă peste hotare o constituie prestaţi-
ile sociale, care nu întotdeauna contribuie la atenuarea situaţiei dificile 
a  acestei categorii de  persoane. În multe cazuri, suplinirea acestora cu 
servicii sociale ar spori eficienţa asistenţei prestate. Aici trebuie sublinia-
tă necesitatea dezvoltării serviciilor sociale: „Dar oricum nu avem servicii 
de  ajuns” (FG_EE_urban_rural). Dezvoltarea insuficientă a  serviciilor 
sociale primare, care trebuie să ajute vârstnicul să depăşească o anumită 
criză în termeni scurţi şi la nivel de comunitate, determină creşterea vo-
lumului de servicii sociale specializate sau de specializare înaltă care 
implică costuri mari şi efecte nefavorabile la nivel de personalitate şi in-
cluziune socială a persoanei vârstnice.

Studiul constată că  serviciile sociale existente nu întotdeauna sunt 
reglementate printr-un cadru normativ sau mecanisme de  imple-
mentare, fapt ce face dificilă funcţionalitatea acestora. Lipsa unor par-
teneriate viabile conferă o  instabilitate la nivel de durabilitate a servi-
ciilor existente.

Prin urmare, aprecierea eficienţei politicilor sociale necesită elabora-
rea unor criterii concrete, justificate din punct de vedere al standardelor 
de viaţă existente, precum şi flexibile, care să se poată adapta la noile con-
diţii existente, la prestarea serviciilor sociale conform unor criterii de eva-
luare preponderent la locul de  trai al beneficiarului în  baza unui cadru 
normativ care reglementează aceste activităţi. 
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2.3. Mecanisme de depăşire a situaţiilor 
de dificultate ale copiilor şi vârstnicilor

Copiii

•	 Legislative

Complexitatea fenomenului migraţiei părinţilor şi a consecinţelor acestuia 
în planul bunăstării copiilor determină necesitatea unor măsuri concrete 
în vederea atenuării impactului negativ al migraţiei asupra copiilor ră-
maşi acasă:

 - Asigurarea preocupării constante a  tuturor instituţiilor abilitate 
cu responsabilitatea de a interveni în cazul copiilor rămaşi fără în-
grijire părintească în urma migraţiei, inclusiv în contextul realizării 
Planului Naţional de Acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi 
fără îngrijirea părinţilor pentru anul 2010-2011 (aprobat prin Ho-
tărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 450 din 2.06.2010). Deşi 
Planul Naţional de Acţiuni este unul al cărui liderism este asigurat 
de către Guvernul Republicii Moldova, fiecare minister îşi are atri-
buţiile sale. Totuşi, ministerele nu au posibilităţi şi nici nu ar trebui 
să intervină în fiecare situaţie concretă. Doar prin intermediul unui 
parteneriat viabil se poate asigura un rezultat eficient, cu atât mai 
mult cu cât „...noi avem un lanţ foarte clar de instituţii pe verticală, care 
trebuie să efectueze acest lucru. Analiza situaţiei, schimbarea cadrului 
normativ, adoptarea lui – acestea sunt principalele responsabilităţi ale 
ministerelor” (IIA_EC_1).

 - Perfecţionarea cadrului legislativ cu privire la mecanismul de insti-
tuire obligatorie a tutelei pentru copiii care au rămas singuri în urma 
migraţiei: „Trebuie de  introdus obligatoriu sistemul de  tutelă-curatelă 
pentru aceşti copii, pentru ca să existe o responsabilitate oficială a celor 
ce şi-au asumat responsabilitatea să îngrijească şi să educe copiii străini” 
(IIA_EC_2).

 - Perfecţionarea mecanismului de  legalizare a  muncii peste hota-
re, fapt care ar facilita relaţionarea părinţilor cu copiii rămaşi acasă, 
iar părinţii ar putea să-şi viziteze copiii fără riscul de a pierde locul 
de muncă.

 - Dezvoltarea în continuare a formelor de protecţie a familiei şi copi-
lului aflat în dificultate în urma migraţiei părinţilor: „Astăzi Moldova 
alocă aproape 13 la sută din PIB pentru programe de asistenţă socială, deci 
nu putem spune că nu se alocă resurse. Însă unde mai avem încă de lucrat 
este direcţionarea eficientă. Actualmente, noi suntem deja în al doilea an 
de implementare a Legii ajutorului social, prestaţie oferită în baza unei 



229228

Mecanisme de depăşire a situaţiilor de dificultate 

proceduri de evaluare a nevoilor. Mai sunt probleme în ce priveşte admi-
nistrarea acestei prestaţii, dar, totuşi, deja putem spune că 68 la sută din 
fondurile alocate în cadrul acestei prestaţii sunt gestionate către cele mai 
sărace chintile ale populaţiei. Pentru viitor vom consolida acest sistem. 
Numai aşa vom putea vorbi despre programe de protecţie a familiei, care 
au posibilitatea să prevină abandonul familial” (IIA_EC_1).

 - Completarea cadrului legislativ şi normativ naţional cu prevederi 
privind responsabilizarea părinţilor plecaţi peste hotare. În legis-
laţia Republicii Moldova sunt fixate deja obligaţii destul de tranşante 
şi principiale ale părinţilor faţă de educaţia copiilor, dar nu sunt apli-
cate pe larg: „Noi examinăm acum, de fapt, nişte modalităţi de a res-
ponsabiliza mai mult şi aş menţiona aici reforma autorităţii tutelare. 
Împuternicind autorităţile publice locale cu mai mare atribuţie în acest 
domeniu, ele vor putea interveni şi vor putea sancţiona uneori familiile 
pentru practici negative faţă de copii” (IIA_EC_1).

 - Instituirea legală a  modalităţii de  achitare de  către părinţii mi-
granţi a unei contribuţii financiare în scopul constituirii unui fond 
pentru serviciile medicale: „Părinţii pleacă să muncească în afara ţă-
rii, nu plătesc taxe la stat, dar serviciile de asistenţă medicală rămân pe 
seama sistemului nostru de sănătate, care şi aşa se confruntă cu multe 
probleme de ordin financiar. Ar trebui să existe o  taxă, poliţă, contri-
buţie – poate fi numită diferit – care ar trebui plătită de părinţi la mo-
mentul plecării, s-ar crea un fond de care ar putea beneficia aceşti copii, 
fiindu-le acoperite diferite servicii medicale” (IIA_EC_4).

 - Promovarea legislaţiei cu privire la evaluarea şi acreditarea servi-
ciilor sociale care funcţionează în Republica Moldova, ţinând cont 
de faptul că doar serviciile de calitate pot asigura diverse forme de su-
port eficient pentru beneficiari.

•	 Dezvoltarea formelor de suport şi a  serviciilor sociale (responsabili 
fiind Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Edu-
caţiei; Ministerul Sănătăţii; instituţiile de învăţământ de diferite trepte 
şi niveluri; Administraţia publică locală de nivelul II şi nivelul I, asis-
tenţii sociali comunitari):

 - Elaborarea mecanismelor de  identificare a  copiilor rămaşi fără 
îngrijirea părinţilor (eventual, prin intermediul unei baze de date). 
Lipsa unei imagini generale privitor la copiii rămaşi fără îngrijire pă-
rintească reprezintă un obstacol în elaborarea şi implementarea poli-
ticilor sociale, în acest sens „... avem nevoie de un recensământ al copi-
ilor rămaşi fără îngrijire părintească şi atunci deja putem implementa 
reforma în domeniul autorităţilor tutelare” (IIA_EC_1).
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 - Desfăşurarea campaniilor de  sensibilizare a  opiniei publice faţă 
de  problemele copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor în  urma mi-
graţiei, axate pe serviciile sociale disponibile, precum şi pe responsa-
bilităţile părinţilor, comunităţilor şi instituţiilor sociale. „Aici marele 
rol îl au mass-media, publicaţiile, radioul, televiziunea, tot ce e posibil...” 
De asemenea, experţii au remarcat că este deosebit de important „ceea 
ce intenţionaţi acum să realizaţi prin studiul respectiv. Datele acestea 
ulterior să fie publicate, pentru ca oamenii să cunoască în aşa mod 
încât să fie accesibil pentru toţi” (IIA_EC_3).

 - Elaborarea şi difuzarea materialelor informative care să fie adap-
tate pentru copiii de  vârste diferite, privind prevenirea comporta-
mentelor deviante, a serviciilor unde se pot adresa; adaptate pentru 
părinţi privind pregătirea copilului pentru plecarea părinţilor; şi 
adaptate pentru tutorii şi îngrijitorii copiilor migranţilor privind 
comunicarea cu copilul, menţinerea relaţiilor cu părinţii şi familia.

 - Studierea şi adaptarea la nivel naţional a  practicilor pozitive în-
registrate de alte state în domeniul protecţiei copiilor rămaşi fără 
îngrijirea părinţilor în urma migraţiei. Experţii au remarcat expe-
rienţa care poate fi utilă pentru noi a „... ţărilor Europei Centrale şi 
de Est, care toate au trecut printr-un val al fluxului migraţional... Ro-
mânia, Bulgaria, Ucraina...” (IIA_EC_1). Un model considerat de ex-
perţi posibil a fi preluat în Republica Moldova este cel din „... Asia, 
parteneriatele comunitare se numesc Mahala, un cuvânt bine cunoscut 
şi nouă. Mahalaua este un actor foarte puternic în realizarea programe-
lor de promovare a sănătăţii şi educaţiei sanitare. Mahalaua cunoaşte 
totul despre membrii comunităţii, problemele existente şi decide cine şi 
cum trebuie ajutat şi susţinut. Statul susţine foarte mult Mahalale, exis-
tând fonduri pentru finanţarea directă a acestor structuri” (IIA_EE_9).

 - Dezvoltarea abilităţilor de  gestionare economică a  remitenţelor 
transmise de  părinţi, prin intermediul diverselor programe gu-
vernamentale şi non-guvernamentale, instruirilor şi susţinerii 
ideilor de afaceri. „Aceste remitenţe să fie utilizate de către părinţi 
pentru a-şi crea o activitate economică aici în ţară... Unele familii au 
deja interes de a investi în mici afaceri, în mici produceri la nivel local. 
Pentru asta venim cu careva proiecte ce  implică finanţarea proporţi-
onală a investiţiei unei persoane care a fost migrantă din fonduri pu-
blice şi europene. Asta este o iniţiativă, dar mai apoi există deja relaţii 
bilaterale cu diferite ţări, recepţionare ale migranţilor noştri, care vin 
cu iniţiative de sprijin pentru reintegrarea socială şi economică a mi-
granţilor” (IIA_EC_1).

 - Realizarea în continuare a cercetărilor sociologice pentru identifi-
carea necesităţilor specifice şi problemelor copiilor lăsaţi fără în-
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grijirea părinţilor plecaţi peste hotare, în scopul stabilirii reperelor 
pentru politici sociale.

 - Sporirea capacităţilor echipelor multidisciplinare la nivel comuni-
tar pentru identificarea, referirea şi asistenţa copiilor rămaşi fără în-
grijire părintească în urma migraţiei.

 - Dezvoltarea reţelei serviciilor de asistenţă socială şi serviciilor psi-
hologice la nivel comunitar, precum şi a serviciilor substitutive fa-
miliei (asistenţă parentală profesionistă, case de copii de tip familial).

 - Sensibilizarea părinţilor şi a  membrilor familiilor migranţilor, 
prin activităţi de responsabilizare a părinţilor care intenţionează să 
migreze în scopul asigurării unei situaţii sigure pentru copiii lor.

 - Dezvoltarea sistemelor de  comunicare şi contact dintre părinţi şi 
copiii lor rămaşi acasă.

 - Dezvoltarea activităţilor comunitare şi de timp liber (cercuri, clu-
buri pe interese etc.) privind integrarea psihosocială a  copiilor ră-
maşi fără îngrijirea părinţilor în urma migraţiei.

Vârstnicii

•	 Legislative 

Situaţia vârstnicilor ai căror copii sunt plecaţi la muncă peste hotare ne-
cesită clarificarea şi determinarea unor soluţii concrete. În acest context, 
intervievaţii în cadrul studiului au menţionat:

 - Responsabilizarea prin lege a copiilor de a avea grijă de propriii pă-
rinţi în dificultate: „E bine să fie nişte pârghii care să-i oblige pe copii, 
că o bună parte de copii nu-şi asumă responsabilitatea faţă de părinte, 
să-i oblige într-o oarecare măsură să aibă grijă de părinte” (FG_EE_ur-
ban_rural); „Poate ar trebui să le pună nişte bani în cont, iar bătrânii 
lunar sa retragă aceste procente”; „Pensie alimentară”; „Transferuri, im-
pozite”; „Încheierea unui contract între persoana plecată şi stat”; „Să fie 
hotărâre la ieşirea din ţară să fie responsabilitate, pe seama cui ai lăsat 
mama, pe tata” (FG_EE_urban).

 - Implementarea unor strategii complexe de  reîntoarcere în  ţară 
a  persoanelor plecate la muncă în  străinătate: „Să-i întoarcem 
pe copii înapoi. Cetăţenilor tineri care sunt plecaţi peste hotare să le 
propunem locuri de muncă aici, ca să poată să fie alături de părinţi” 
(IIA_EE_7).

 - Privarea de moştenire a copiilor care nu îngrijesc de proprii părinţi: 
„Chiar şi cei care sunt la deservire, dacă ei au rămas în îngrijire de stat, 
automat să treacă şi averea totalmente la stat” (FG_EE_urban_rural).
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 - Obligarea persoanelor care pleacă la muncă peste hotare să pună la 
evidenţă părinţii vârstnici în cadrul instituţiilor competente (asis-
tentul social comunitar).

 - Implementarea unor noi forme de asigurare socială care ar garanta 
o bătrâneţe decentă: „Dezvoltarea pe viitor a diferitor tipuri noi de asi-
gurări” (FG_EE_urban).

 - Dezvoltarea cadrului legal care ar conduce la activizarea organiza-
ţiilor non-guvernamentale sau a celor de voluntariat care se preo-
cupă de prestarea serviciilor sociale persoanelor vulnerabile.

 - Excluderea efectuării lucrărilor agricole din responsabilităţile lu-
crătorului social: „Este inclus să ajutăm la lucru în grădină, asta şi 
chiar intră în  funcţia noastră de a prăşi sau de a  săpa în grădină, îi 
aduci pâine, ce mai este, chemi medicul”, „Aceasta nu intră în strictul 
necesar” (FG_EE_urban_rural).

•	 Dezvoltarea formelor de suport şi a  serviciilor sociale (responsabili 
fiind Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Administraţia 
publică locală de nivelul II şi I):

Studiul scoate în evidenţă necesitatea dezvoltării sau diversificării urmă-
toarelor forme de suport pentru persoanele în etate ai căror copii sunt ple-
caţi la muncă peste hotare:

 - Revizuirea criteriilor de  selectare a  beneficiarilor: „Criteriile 
de selectare a beneficiarilor ar trebui revăzute într-o oarecare măsu-
ră, fiindcă sunt persoane la care ar trebui implicaţi şi medicii în sta-
bilirea criteriului de deservire, fiindcă sunt bătrâni care nu sunt la 
evidenţă cu dereglare psihică, dar când te duci la dânsul…” (FG_EE_
urban_rural).

 - Selectarea persoanelor pentru îngrijire la domiciliu de  către 
o  echipă multidisciplinară: „Atunci când este selectat bătrânul, 
pentru serviciu la domiciliu, să fie o echipă multidisciplinară, să fie 
testat bătrânul că într-adevăr intră în categoria sau nu întră în ca-
tegoria pentru îngrijire la domiciliu, pentru că  sunt persoane care 
abuzează de  alcool, sunt persoane care au dereglări psihice” (FG_
EE_urban_rural).

 - Sporirea numărului de  servicii de  plasament temporar cu plată: 
„Să se deschidă centre, case de bătrâni în care să fie amplasaţi temporar 
contra plată. Statul nu poate acoperi asemenea cheltuieli, pentru aceas-
ta ar trebui să plătească copiii. Este Constituţia, alte legi unde se indică 
că copilul trebuie să aibă grijă de părintele său, dar la noi aceasta nu se 
prea realizează” (FG_EE_urban).
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 - Dezvoltarea unor servicii de asistenţă profesionistă în familie pen-
tru vârstnici: „Ar fi bine ca şi copiii care pleacă peste hotare să plaseze 
aceşti vârstnici într-o familie care este social aptă şi dezvoltată şi care ar 
putea asigura traiul vârstnicului. Sunt aşa familii pentru copii pe o anu-
mită perioadă. Să fie şi pentru vârstnici” (FG_EE_urban).

 - Instituirea serviciilor psihologic şi juridic pentru persoanele în eta-
te la primărie: „Pentru bătrâni ar fi bine să fie un psiholog sau un jurist 
în primărie”; „Un bătrân a fost minţit şi a fost pus să iscălească, să lase 
casa cuiva. Bătrânul nu ştie cui să se adreseze, dar nici noi nu putem 
face nimic, deoarece toţi juriştii sunt contra plată. Unde putem noi să-l 
trimitem pe bătrânul care are doi lei şi aceia îi ţine pentru pâine? Poate 
să fie un jurist pe tot raionul, în ziua cutare are comuna cutare, în ziua 
cutare are comuna cutare, şi putem să-l planificăm undeva sau putem 
să-l ajutăm. Atunci suntem neputincioşi şi noi, asistenţii sociali, deoa-
rece noi ştim de  ce  are nevoie bătrânul, dar neavând serviciile rămâ-
nem cu aceeaşi problemă. Fiecare comună să aibă o oră de reabilitare, 
la necesitate să fie chemat în asistenţa socială un jurist şi un psiholog” 
(FG_EE_urban_rural);

 - Dezvoltarea serviciilor de zi specializate pentru vârstnici: „Ar fi bine 
să fie chiar nişte munci în centrul de zi, nişte cluburi de interese în care 
să fie voluntariat, ca să aibă ocupaţie. Ar fi bine să fie şi o spălătorie cu 
plată şi persoanele care au nevoie de îngrijire la domiciliu ar beneficia. 
Atunci ar fi mai uşor şi pentru lucrătorul social. Nu trebuie să înmoaie 
rufele celea sau să caute de unde să mai ia ajutor” (FG_EE_urban_ru-
ral); „Poate ar fi bine ca să fie nişte cluburi, cercuri de dans, de poezii, 
de cântece, de croşetat, socializarea şi plus ocupaţia” (FG_EE_urban).

 - Dezvoltarea activităţilor socialmente utile, voluntariatului prestat 
de vârstnici: „Noi oferim un serviciu bătrânilor şi anume „voluntarii 
acasă”. Ei se duc, ajută persoanele care au o  stare mai gravă”; „Vârst-
nicul are experienţă de  viaţă, şi-a educat copiii, sunt foarte mulţi ti-
neri care lucrează şi nu au cu cine lăsa copiii şi atunci vârstnicii se pot 
implica în aşa activităţi o oră-două, îi învaţă să croşeteze, să brodeze” 
(FG_EE_urban).

 - Implementarea serviciului de asistenţă socială prin intermediul 
telefonului: „Asistenţa socială prin telefon, pentru că unii nu pot să 
se deplaseze, posibil lucrătorul social sau asistentul social nu poate 
veni sau ei nu au nevoie atât de ajutor material cât de  comunicare” 
(FG_EE_urban).

 - Oferirea serviciilor sociale în funcţie de diverse categorii de benefi-
ciari: „Să plătească serviciul pentru părinţii singuri copiilor lor. Trebuie 
luaţi la îngrijire gratuită doar aceştia care nu au pe nimeni. Fiind copilul 
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peste hotare, el poate să-l ajute, dar neavând pe nimeni, nu are cine să-l 
ajute”; „Trebuie ca o parte din servicii să fie achitate de copii, că dacă 
tu nu îngrijeşti de tată, măcar să achiţi o parte din serviciile de îngrijire 
pe care le primeşte el. Până la 50 la sută din totalul taxei ar fi destul ca 
să achite copiii, mai ales dacă sunt părinţi care au câte 5-6 copii, ar fi 
destul de normal”; „Obligând să plătească pentru nişte servicii, îl obligă 
pe copil sau pe persoana care îngrijeşte de bătrâni să monitorizeze. El 
este interesat pentru banii pe care îi plăteşte să primească serviciul cali-
tativ, că atunci vrei-nu vrei se implică şi copilul în problema dată. Ăsta 
ar fi un moment foarte bun ca să-i punem să plătească pentru servicii” 
(FG_EE_urban_rural); „Persoanele vârstnice care sunt de acord să-şi 
dea apartamentul la stat şi acesta, la rândul său, să asigure acestor per-
soane o îngrijire bună faţă de ele. Să le acorde nişte servicii de calitate 
înaltă” (FG_EE_urban).

 - Consolidarea şi dezvoltarea parteneriatelor sociale locale (este 
binevenită şi experienţa internaţională referitoare la această pro-
blemă).

 - Sensibilizarea populaţiei şi educarea în  spiritul responsabilizării 
familiale: „Este vorba de mentalitatea omului. Trebuie să-ţi mulţumeşti 
părintele pentru că ţi-a dat viaţă, eşti sănătos, te poţi dezvolta. Numai 
pentru asta poţi să-i mulţumeşti, să-l ajuţi pe parcurs. Cred că este cel 
mai mare lucru. La rândul nostru, noi tot suntem părinţi şi cum o să 
ne comportăm cu părinţii noştri, exact aşa se vor comporta copiii când 
vom ajunge la acea vârstă” (FG_EE_urban_rural); „Implicarea mass-
mediei în sensibilizarea opiniei publice” (FG_EE_urban).

Remarcăm importanţa preocupării constante a  tuturor instituţiilor abili-
tate cu responsabilitatea de a interveni în protecţia copiilor şi vârstnicilor 
rămaşi fără îngrijirea membrilor de familie în rezultatul migraţiei. Prezen-
tarea structurată a  mecanismelor de  depăşire a  situaţiilor de  dificultate, 
care au fost elaborate în cadrul studiului, urmează a fi succedată de acţiuni 
concrete, cu implicarea instituţiilor şi actorilor sociali abilitaţi cu respon-
sabilitate în domeniul respectiv.
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Unii copii manifestă atitudine de protest, din motivul lipsei unuia sau ambilor părinţi. Un copil rămas 
de mult timp singur, în urma migraţiei părinţilor, a proiectat prin desen necesitatea şi dorinţa de a oferi 
„lecţii părinţilor”, de a fi în calitate de „învăţător” care predă ,,lecţii de viaţă” elevilor-părinţi.

Copiii se simt fericiţi şi împliniţi atunci când cresc şi se educă în familie,  
alături de părinţi, fraţi şi surori. 
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Studiul realizat elucidează aspectele impactului psihologic, social şi econo-
mic al migraţiei asupra copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea mem-
brilor de familie plecaţi la muncă peste hotare, prezentând consecinţele la 
nivel de familie, comunitate şi societate în general.

Copiii şi vârstnicii explică migraţia membrilor de familie ca fiind determi-
nată de mai mulţi factori: intenţia de a scăpa de sărăcie sau de a îmbunătăţi 
condiţiile de viaţă şi de trai, lipsa oportunităţilor de angajare, imposibili-
tatea de a asigura continuarea studiilor pentru copii etc. Suplimentar, au 
fost identificate situaţii de  violenţă, abuz care au influenţat decisiv deci-
zia de a migra. Gradul de acceptare sau neacceptare a migraţiei părinţilor 
de  către copii depinde de  vârsta acestora, modalitatea prin care părinţii 
au solicitat opinia copiilor, persoana în grija căreia au rămas şi, nu în ulti-
mul rând, frecvenţa comunicării dintre copii şi părinţi. Discuţiile sincere 
cu copiii sunt mai benefice pentru starea psihologică ulterioară a acestora. 
În cazul persoanelor vârstnice, acceptarea sau neacceptarea migraţiei este 
dependentă de gradul de autonomie financiară şi capacitatea de auto-de-
servire a persoanei în etate. Necesitatea de a îngriji nepoţii, în majoritatea 
cazurilor, favorizează acceptarea procesului de migraţie, întrucât în acest 
mod persoanele în etate îşi recapătă unele roluri sociale noi, simţindu-se 
utile la bătrâneţe.

Situaţia persoanelor vârstnice cu copii plecaţi la muncă peste hotare este 
determinată de mai mulţi factori: vârsta persoanei, starea de sănătate, cu 
cine locuieşte actualmente (singură, cu soţul / soţia, cu nepoţii), unde 
locuieşte (acasă sau în centru de plasament / azil etc.). Astfel, în situaţia 
cea mai precară se află bătrânii care locuiesc singuri sau cei care sunt bol-
navi, aceştia fiind afectaţi de singurătate, abandon, insecuritate. Iar cea 
mai securizantă este situaţia bătrânilor instituţionalizaţi, acestora fiindu-
le satisfăcute necesităţile fundamentale, cele de protecţie şi relaţionare. 
Situaţia bătrânilor care au în grijă nepoţi, în majoritatea cazurilor, este 
una favorabilă, aceştia având responsabilităţi noi care îi fac să se simtă 
indispensabili.

Impactul psihologic se caracterizează prin sentimentul de singurătate, 
lipsa afectivităţii, deprivarea emoţională, acestea fiind însoţite de ma-
turizarea precoce, anxietatea şi frica de un eventual divorţ al părinţilor. 
Lipsa afecţiunii şi deprivarea emoţională nu pot asigura ataşamentul, 
securitatea şi protecţia copiilor, iar aceasta influenţează negativ dez-
voltarea personalităţii copiilor. Ei devin frustraţi nu doar din cauza 
imposibilităţii de  a  primi afecţiune, ci şi de  a  o oferi. Defavorizarea 
emoţională îşi lasă amprenta asupra dezvoltării psihice a copilului, in-
fluenţând auto-percepţia şi împiedicând procesul de integrare socială şi 
de asimilare a rolurilor sociale. Suplimentar la cele menţionate, persoa-
nele vârstnice, mai sunt afectate şi de diminuarea capacităţii de a face 
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faţă sarcinilor cotidiene, agravarea unor boli, probleme de  securitate 
personală etc. 

Totodată, studiul constată mai multe cazuri de abuz emoţional, fizic şi se-
xual, exploatare prin muncă atât a copiilor, cât şi a vârstnicilor (în cazul 
copiilor, asumarea în totalitate a grijilor pentru îngrijirea, creşterea şi edu-
carea fraţilor / surorilor mai mici, a  responsabilităţilor materne şi / sau 
paterne etc.), care determină nu doar o  extenuare psihică şi fizică, ci şi 
apariţia tentativelor de suicid. 

Comunicarea copilului/lor cu părinţii prin intermediul mijloacelor tehni-
ce reduce efectele deprivării emoţionale. Evidenţiem că majoritatea copii-
lor au posibilitatea comunicării permanente cu părinţii, există însă şi copii 
care nu cunosc nimic despre soarta părinţilor plecaţi şi care sunt privaţi 
de  posibilitatea comunicării. Procesul de  comunicare este mai frecvent 
în cazul copiilor decât al persoanelor vârstnice şi mai des în cazul persoa-
nelor vârstnice care au în  îngrijire nepoţi în comparaţie cu cele singure. 
Respectiv, nevoia de comunicare este mai acută la vârstele înaintate şi la 
persoanele singure.

Un factor important în dezvoltarea personalităţii copilului îl reprezin-
tă părintele rămas acasă / îngrijitorul. Frecvent, tatăl, fiind acasă, nu 
poate crea un climat favorabil şi securizant pentru copii (în special, la 
vârstele mici). Cercetarea constată că unii copii au o relaţie tensionată 
cu tatăl, fiind privaţi de  satisfacerea nevoilor de afecţiune, înţelegere, 
securitate. 

Studiul demonstrează că, de  fapt, copiii cu părinţi plecaţi la muncă 
peste hotare nu stabilesc relaţii amicale cu semenii lor din mai multe 
motive: nu sunt înţeleşi, nedorinţa de a divulga secretele familiei, lipsa 
timpului liber etc. Reţelele de  sprijin ale acestor copii sunt slab dez-
voltate, rezumându-se cel mai frecvent la discuţii cu diriginţi, profe-
sori, psihologi. Migraţia condiţionează slăbirea interacţiunii copilului/
lor cu părinţi migranţi cu instituţia de  învăţământ datorită: (i) lipsei 
supravegherii şi controlului din partea părinţilor; (ii) multiplelor res-
ponsabilităţi „noi” ale acestor copii; (iii) neînţelegerii din partea pro-
fesorilor, semenilor; (iv) lipsei parteneriatului dintre familie şi şcoală 
etc. Cercetarea atestă necesitatea adoptării unor măsuri în cadrul in-
stituţiei şcolare pentru a  micşora impactul negativ al migraţiei asu-
pra copiilor: (i) instituirea obligatorie a serviciului psihologic care să 
acorde asistenţă copiilor cu părinţi migranţi, dar şi cadrelor didactice, 
pentru a  oferi suportul necesar acestora; (ii) elaborarea şi difuzarea 
diverselor surse informative pentru profesori şi alţi profesionişti; (iii) 
organizarea activităţilor de socializare pentru a diminua singurătatea 
şi a spori nivelul de comunicare; (iv) elaborarea şi difuzarea informa-
ţiilor pentru părinţi etc. 
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Starea psiho-emoţională tensionată prin care trec copiii şi vârstnicii 
lăsaţi fără îngrijirea membrilor de  familie generează stări de  decom-
pensare a organismului cu dezvoltarea unor dereglări organice şi mala-
dii, iar volumul crescut de responsabilităţi cauzează surmenajul psihic, 
fizic, iar în consecinţă apar diverse patologii etc. Migraţia părintelui/lor 
întrerupe regimul alimentar şi echilibrul nutriţional al copiilor. Copiii 
se alimentează insuficient şi incorect, fapt care îşi lasă amprenta asupra 
apariţiei şi dezvoltării unor maladii. De asemenea, creşte riscul formă-
rii unor condiţii antisanitare atât în cazul copiilor, cât şi al bătrânilor. 
Acest fapt determină şi pericolul unor infecţii, boli parazitare, intoxi-
caţii. Şi persoanele în  etate rămase fără îngrijirea membrilor familiei 
nu respectă regimul alimentar din cauza singurătăţii, depresiilor, insu-
ficienţei de bani etc., ca rezultat fiind prezent riscul dezvoltării stărilor 
de denutriţie şi malnutriţie etc.

Copiii nu posedă cunoştinţe şi nu are cine-i informa despre comporta-
mentele cu risc pentru sănătate, despre deprinderile de viaţă şi educaţia 
sexuală. În aceste condiţii, ei suplinesc acest vacuum informaţional prin 
discuţiile cu semenii, căutarea informaţiei pe internet etc. care nu întot-
deauna oferă informaţii corecte. Lipsa cunoştinţelor în  acest domeniu 
este cauza principală a  maladiilor sexual transmisibile, a  sarcinilor ne-
dorite şi a avorturilor care au un impact negativ asupra sănătăţii repro-
ductive. În cadrul studiului au fost identificate situaţii în care copiii au 
recurs la avorturi chirurgicale fără a înştiinţa părinţii şi fără a se consulta 
cu aceştia. 

Accesul la serviciile medicale, conform legislaţiei în vigoare, este oferit gra-
tis tuturor copiilor şi persoanelor vârstnice. Datele cercetării evidenţiază 
însă că, atunci când copiii sunt lăsaţi în grija unui minor, aceştia nu cunosc 
şi nu pot acţiona prompt la schimbările de sănătate ale celor mici, respec-
tiv creşte riscul dezvoltării unor complicaţii şi evoluţii grave ale maladiei 
acute. Tratarea surorilor / fraţilor mai mici sau auto-tratamentul admi-
nistrat de copii favorizează reacţii adverse, complicaţii din cauza utilizării 
incorecte a preparatelor, inclusiv intoxicaţii medicamentoase. Nu în ulti-
mul rând, lipsa tutelei, în cazul copiilor, complică procedura de acordare 
a asistenţei medicale în cazul intervenţiilor invazive. Persoanele vârstnice, 
în special, din mediul rural, nu se adresează pentru consultaţii la specia-
liştii medicali, fapt care creşte costurile ulterioare de tratament şi reduce 
posibilitatea diagnosticării timpurii a unor maladii. 

Bătrânii singuratici deseori nu pot solicita servicii medicale de  urgenţă, 
fapt care determină necesitatea monitorizării lor permanente. În paralel 
cu aceste probleme, există cazuri în care persoanele în etate, datorită susţi-
nerii financiare din partea copiilor aflaţi peste hotare, au urmat tratamente 
costisitoare, neacoperite de poliţa de asigurări medicale.
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Procesele migraţioniste afectează integritatea familiilor cu migranţi, pro-
duc schimbări atât în sfera familiei (schimbări de statut şi rol, deficit de în-
grijire, redefinire a relaţiilor de familie), cât şi a generaţiilor.
Veniturile câştigate de migranţi peste hotare contribuie, în majoritatea ca-
zurilor, la îmbunătăţirea situaţiei financiare a familiei, satisfacerea necesi-
tăţilor şcolare cotidiene ale copiilor, la posibilităţile de continuare a studii-
lor la treptele liceală, profesională şi chiar universitară. Remitenţele permit 
o mai bună dotare a gospodăriilor, frecvent implică o îmbunătăţire a con-
diţiilor de viaţă prin creşterea consumului de mărfuri şi servicii, instalarea 
reţelelor de  apă, canalizare, gaz etc. Situaţia rămâne însă dificilă pentru 
persoanele vârstnice abandonate şi cele ai căror copii plecaţi la muncă pes-
te hotare au dispărut. 
Problemele şi dificultăţile cu care se confruntă copiii şi vârstnicii ră-
maşi fără îngrijirea membrilor de familie care au plecat la muncă pes-
te hotare îi determină să mediteze asupra valorilor, dar şi a viitorului. 
Astfel, familia şi integritatea acesteia se află în  ierarhia priorităţilor 
valorice ale  acestora, dar alături de  familie, tot mai frecvent sunt no-
minalizaţi banii, dorinţa de a pleca din Moldova. Această situaţie este 
destul de alarmantă în condiţiile actualei crize demografice cu care se 
confruntă ţara. 
Numărul mare al migranţilor moldoveni aflaţi la muncă peste hotare 
a determinat autorităţile guvernamentale să adopte unele măsuri legisla-
tive pentru a minimaliza efectele negative ale migraţiei părinţilor asupra 
copiilor, mai puţin asupra persoanelor vârstnice. Respectiv, a fost intro-
dusă prevederea de  informare a  administraţiei publice locale, de  către 
lucrătorii migranţi, despre copiii minori care rămân în  ţară şi de  insti-
tuire a tutelei. Aceste prevederi, însă, nu sunt cunoscute de o parte din 
migranţi, în special, datorită migraţiei cetăţenilor Republicii Moldova la 
muncă în lipsa unor contracte de muncă, iar cei care sunt informaţi nu 
cunosc avantajele acesteia şi apreciază procedura de instituire a tutelei ca 
fiind una complicată, care durează prea mult. Pentru persoanele vârstni-
ce, lăsate fără îngrijirea copiilor, nu este prevăzută o modalitate de asigu-
rare a reprezentanţei legale. 
Adoptarea Planului Naţional de  Acţiuni cu privire la protecţia copi-
ilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor pentru anii 2010-2011 a  indicat 
direcţiile de  acţiuni pentru autorităţile publice în  scopul reducerii 
consecinţelor negative ale migraţiei. Cu toate acestea, la nivel local 
nu au fost adoptate schimbări în acordarea unui suport psiho-social 
acestor copii. 
O problemă ce  trebuie să intre în  atenţia statului în  cazul persoanelor 
în etate rămase fără îngrijire în rezultatul migraţiei este cea a relaţiilor pa-
trimoniale dintre persoanele vârstnice neajutorate şi copii. Sunt frecvente 
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cazurile în  care aceste persoane sunt deposedate de  bunurile imobiliare 
în mod fraudulos, râmând ulterior la întreţinerea statului.

Evidenţa copiilor şi bătrânilor rămaşi fără îngrijire în rezultatul migra-
ţiei rămâne a fi dificilă. Procedura de informare a APL sau a altor actori 
locali (profesori, medici etc.) de către migranţi nu funcţionează. Prin 
urmare, nu se cunoaşte numărul exact al copiilor şi bătrânilor rămaşi 
fără îngrijire părintească în  rezultatul migraţiei. Ministerul Educaţiei 
a  numărat 108427 de  copii în  instituţiile de  învăţământ în  anul 2010 
(70028 copii cu un părinte migrant şi 38399 copii cu ambii părinţi peste 
hotare). 

Formele de  suport şi serviciile sociale oferite copiilor şi vârstnicilor cu 
membri plecaţi la muncă peste hotare sunt puţin dezvoltate, rezumându-
se la unele iniţiative ale organizaţiilor non-guvernamentale (seminare cu 
profesori şi alţi profesionişti care lucrează cu copii rămaşi fără îngrijire 
părintească, deschiderea centrelor de  plasament cu locuri contra plată, 
servicii în centre de zi etc.) sau ale autorităţilor guvernamentale (instituţii 
rezidenţiale).

Parteneriatul la nivel local este slab dezvoltat, forma cea mai răspândită 
de parteneriat fiind colaborarea cu organizaţiile non-guvernamentale, mai 
rar cu instituţiile bisericeşti şi lipseşte aproape în totalitate cu agenţii eco-
nomici. 

Studiul formulează următoarele recomandări pentru atenuarea impactu-
lui negativ al migraţiei şi depăşirea situaţiilor de dificultate în care se află 
copiii şi vârstnicii rămaşi fără îngrijirea membrilor de familie în rezultatul 
migraţiei11:

Generale (atât pentru copii, cât şi pentru vârstnici)

•	 Legislative

 - Încheierea acordurilor bilaterale privind migraţia forţei de muncă 
cu ţările în care migrează preponderent cetăţenii moldoveni pen-
tru a  gestiona procesele migratorii şi pentru a  permite libera circu-
laţie a  migranţilor, fapt ce  ar facilita relaţionarea membrilor plecaţi 
cu cei rămaşi acasă, prin vizite periodice, fără riscul pierderii locului 
de muncă.

 - Încheierea acordurilor bilaterale privind securitatea socială cu ţă-
rile în care migrează preponderent cetăţenii moldoveni, care să ga-
ranteze protecţie socială migranţilor aflaţi la muncă peste hotare.

 - Instituirea mecanismului privind procurarea serviciilor sociale, 
care ar conduce la activizarea prestatorilor privaţi de servicii sociale şi 
creşterea calităţii acestora.

NOTĂ
11 Ţinând cont de necesi-
tăţile specifice ale copii-
lor şi vârstnicilor rămaşi 

fără îngrijirea membrilor 
de familie, recomandări-
le sunt oferite pentru fie-

care categorie în parte. 
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 - Promovarea activităţilor de  voluntariat în  vederea implicării 
mai multor cetăţeni în asemenea activităţi şi consolidării solida-
rităţii civice. 

Copii

•	 Legislative

 - Perfecţionarea cadrului normativ cu privire la mecanismul de in-
stituire obligatorie a tutelei / curatelei pentru copiii care au rămas 
singuri în urma migraţiei, inclusiv a tutelei temporare.

 - Modificarea cadrului normativ privind responsabilizarea părinţi-
lor plecaţi peste hotare, din perspectiva îndeplinirii de către aceştia 
a obligaţiilor faţă de creşterea şi îngrijirea copiilor.

•	 Dezvoltarea formelor de suport şi a serviciilor sociale

pentru Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

 - Elaborarea mecanismelor de identificare şi evaluare a situaţiei co-
piilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor, întrucât lipsa unor informaţii 
exacte despre numărul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească repre-
zintă un obstacol în elaborarea şi implementarea politicilor sociale.

 - Organizarea unei linii fierbinţi cu acoperire naţională, la care copiii 
ar putea telefona anonim pentru a primi sfaturi, consultaţii referitoare 
la problemele de  sănătate, psihologice etc. Pentru a  asigura durabi-
litatea, linia fierbinte trebuie gestionată de o  instituţie publică ce va 
efectua şi referirea cazurilor la alte instituţii de protecţie a copilului.

 - Dezvoltarea sistemului informaţional automatizat de asistenţă socială.

 - Desfăşurarea în  parteneriat cu organizaţiile mass-media şi ale 
societăţii civile a  campaniilor de  sensibilizare a  opiniei publice 
privind problemele copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor în urma 
migraţiei, serviciile sociale disponibile, responsabilizarea părinţilor, 
comunităţilor şi instituţiilor sociale.

pentru Ministerul Educaţiei

 - Elaborarea unui Plan de Acţiuni pentru instituţiile de învăţământ 
privind evidenţa, monitorizarea şi dezvoltarea activităţilor de că-
tre profesori în lucrul cu copiii rămaşi singuri în rezultatul migraţiei.

 - Evidenţa copiilor şi elevilor rămaşi fără îngrijirea părintească 
în rezultatul migraţiei în cadrul instituţiilor de învăţământ şi a si-
tuaţiei acestora la  nivel naţional şi raional.



243242

Concluzii şi recomandări Concluzii şi recomandări

 - Instituirea funcţiei de psiholog în toate instituţiile de învăţământ, 
cu fixarea unor responsabilităţi clare referitor la monitorizarea stării 
afective a elevilor rămaşi fără îngrijire părintească şi acordarea servi-
ciilor de consiliere, terapie etc.

pentru Ministerul Sănătăţii

 - Dezvoltarea unor mecanisme în  scopul identificării şi monitori-
zării de către medicii de familie a copiilor mici rămaşi fără îngri-
jire părintească, lăsaţi în  grija minorilor. Elaborarea indicatorilor 
de  performanţă pentru activitatea medicului de  familie în  acest do-
meniu.

 - Organizarea activităţilor de promovare a cunoştinţelor despre să-
nătate, igienă, alimentaţie şi despre comportamentele cu risc pen-
tru sănătate în  rândul copiilor. Deoarece mulţi dintre aceşti copii 
sunt lipsiţi de  supravegherea permanentă a  adulţilor, este necesară 
organizarea unor seminare în şcoli despre situaţiile ce induc pericol 
pentru viaţă şi sănătate, inclusiv ajutorul de urgenţă.

pentru administraţia publică locală

 - Evidenţa şi evaluarea nevoilor copiilor rămaşi fără îngrijire părin-
tească în rezultatul migraţiei, inclusiv a condiţiilor de trai ale fami-
liilor în care sunt lăsaţi aceşti copii şi a capacităţii acestora de a asi-
gura condiţii de  trai adecvate şi sigure pentru dezvoltarea copiilor. 
Cartografierea acestor necesităţi şi dezvoltarea serviciilor bazate pe 
aceste nevoi.

 - Asigurarea alimentaţiei copiilor de  toate vârstele în  instituţiile 
de învăţământ, inclusiv contra plată, pentru a reduce riscul subnutri-
ţiei şi alimentării incorecte. Stimularea / susţinerea instituţiilor de în-
văţământ în  asigurarea cu produse sănătoase pentru copii şi inter-
zicerea produselor fast-food în incinta şcolilor şi imediata apropiere 
a acestora.

 - Eficientizarea activităţii autorităţii tutelare pentru identificarea, 
referirea şi asistenţa copiilor rămaşi fără îngrijire părintească 
în urma migraţiei şi dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.

 - Dezvoltarea reţelei serviciilor de  asistenţă socială şi serviciilor 
psihologice la nivel comunitar, precum şi a  serviciilor substitu-
tive familiei (asistenţă parentală profesionistă, case de  copii de  tip 
familial ş.a.).
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 - Informarea părinţilor şi a  membrilor familiilor migranţilor pri-
vind responsabilităţile ce le au, iar în cazul în care părinţii intenţio-
nează să migreze, informarea despre necesitatea instituirii tutelei / 
curatelei temporare asupra copilului.

pentru asistentul social comunitar

 - Evidenţa şi evaluarea copiilor rămaşi fără îngrijire părintească 
în rezultatul migraţiei, inclusiv a condiţiilor de trai ale familiilor 
în care sunt lăsaţi aceşti copii şi a capacităţii acestora de a asigura 
condiţii de trai adecvate şi sigure necesare pentru dezvoltarea copiilor.

 - Dezvoltarea unui parteneriat constructiv cu instituţia de  învăţă-
mânt, instituţia medicală şi alţi actori sociali comunitari, în vede-
rea prevenirii intrării în  situaţii de dificultate a copiilor rămaşi fără 
îngrijire părintească în rezultatul migraţiei.

pentru instituţiile educaţionale pentru copii

 - Monitorizarea copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în rezulta-
tul migraţiei.

 - Asigurarea oportunităţilor de comunicare dintre părinţi şi copiii lor 
rămaşi acasă în instituţiile de învăţământ la care ar putea să participe 
şi profesorii, în acest mod mărindu-se gradul de responsabilizare al 
copiilor, dar şi al părinţilor.

 - Dezvoltarea activităţilor extracurriculare în şcoli (cercuri, cluburi 
pe interese etc.) pentru facilitarea integrării sociale a copiilor rămaşi 
fără îngrijirea părinţilor în urma migraţiei acestora.

pentru prestatorii privaţi de servicii 

 - Elaborarea şi difuzarea unor materiale informative adaptate pen-
tru copii de  vârste diferite privind prevenirea comportamentelor 
deviante, serviciile pe care le pot accesa; adaptate pentru părinţi pri-
vind pregătirea copilului pentru plecarea părinţilor; adaptate pentru 
tutorii şi îngrijitorii copiilor migranţilor privind comunicarea cu 
copilul, menţinerea relaţiilor cu părinţii şi familia; adaptate pentru 
profesori şi alţi specialişti care vor lucra cu această categorie de copii, 
părinţii şi îngrijitorii acestora.

 - Organizarea formărilor în domeniul educaţiei pentru viaţa de fa-
milie, funcţionării familiei, menţinerii valorilor familiale etc. 
în baza unei curricule aprobate de Ministerul Educaţiei.
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 - Organizarea formărilor în domeniul dezvoltării abilităţilor de ges-
tionare corectă a remitenţelor transmise de părinţi şi formării unor 
deprinderi de  antreprenoriat ale copiilor în  baza unei curricule 
aprobate de Ministerul Educaţiei.

pentru părinţii care migrează la muncă peste hotare sau au intenţia 
de a migra

 - Instituirea tutelei / curatelei temporare pentru a reduce riscurile 
ce pot afecta copiii rămaşi fără un reprezentant legal.

 - Menţinerea comunicării permanente cu copiii.

 - Comunicarea cu instituţia de  învăţământ în care îşi face studiile 
copilul / copiii pentru a  fi la curent cu situaţia şcolară a  acestuia / 
acestora.

Vârstnici

•	 Legislative 

 - Completarea cadrului normativ cu prevederi privind responsabili-
zarea copiilor de a avea grijă de propriii părinţi aflaţi în dificultate 
(pensii alimentare, încheierea unor contracte între persoana plecată şi 
stat etc.).

 - Dezvoltarea Politicii Naţionale pentru Îmbătrânire în contextul 
Strategiei Naţionale pentru Securitate Demografică.

 - Implementarea unor noi forme de asigurare socială care garantea-
ză o bătrâneţe decentă (dezvoltarea formelor private de pensii).

•	 Dezvoltarea formelor de suport şi a serviciilor sociale

 pentru Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

 - Elaborarea mecanismelor de  identificare a  bătrânilor în  situaţii 
de risc rămaşi fără îngrijirea copiilor (colaborarea între asistentul 
social comunitar, medicul de familie etc.).

 - Promovarea Regulamentului şi standardelor pentru serviciul 
de îngrijire la domiciliu.

 - Dezvoltarea cadrului normativ privind diversificarea serviciilor 
prestate la domiciliu care sunt axate în prezent pe menaj şi alimenta-
ţie prin introducerea terapiei ocupaţionale, consilierii psihologice etc., 
pentru a preveni apariţia depresiilor, tentativelor suicidare etc. 
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 - Revizuirea Fişei de  post a  lucrătorului social ce  prestează servicii 
sociale la domiciliu pentru persoanele vârstnice (excluderea efectuării 
muncilor de îngrijire a gospodăriei).

 - Dezvoltarea mecanismului de procurare a serviciilor sociale de că-
tre persoanele fizice.

 
pentru Ministerul Sănătăţii

 - Dezvoltarea unor mecanisme pentru lucrătorii medicali din asis-
tenţa medicală primară pentru oferirea serviciilor medicale la do-
miciliu şi pentru monitorizarea persoanelor bolnave în etate.

 - Realizarea unor campanii de evaluare a stării de sănătate a persoa-
nelor vârstnice, cu organizarea consultării specialiştilor înalt cali-
ficaţi în regiunile rurale (oncolog, reumatolog, gastrolog, cardiolog 
etc.).

 - Desfăşurarea unor cursuri de  instruire a  persoanelor implicate 
în asistenţa oferită persoanelor vârstnice (medici geriatri, asistenţi 
sociali, lucrători sociali etc.).

 - Dezvoltarea în  parteneriat cu prestatorii privaţi şi mass-media 
a unor campanii de promovare la nivel naţional a alimentaţiei şi mo-
dului de viaţă sănătos pentru prevenirea dezvoltării unor maladii.

pentru administraţia publică locală

 - Dezvoltarea mecanismelor ce ar permite instituirea unor partene-
riate publice-private pentru crearea şi prestarea serviciilor adresa-
te persoanelor în etate.

 - Diversificarea serviciilor prestate la domiciliu care sunt axate actu-
almente pe menaj şi alimentaţie prin introducerea terapiei ocupaţio-
nale, consilierii psihologice etc. pentru a preveni apariţia depresiilor, 
tentativelor suicidare etc.

 - Consolidarea şi dezvoltarea parteneriatelor sociale locale care să 
iniţieze şi să presteze servicii sociale la nivel comunitar pentru per-
soanele vârstnice.

 - Organizarea în parteneriat cu prestatorii de servicii privaţi a cam-
paniilor de  informare privind: (i) responsabilitatea copiilor de 
îngrijirea părinţilor, (ii) modalitatea de  instituire a  patronajului 
asupra persoanei fizice care, din cauza sănătăţii precare, nu este 
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în stare să-şi exercite şi să-şi apere drepturile, (iii) adresarea la in-
stituţiile de asistenţă socială a bătrânilor inapţi.

 - Informarea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat şi acor-
darea consultaţiilor juridice privind relaţiile patrimoniale.

pentru asistentul social comunitar

 - Evidenţa şi monitorizarea bătrânilor rămaşi fără îngrijirea copiilor, 
inclusiv a condiţiilor de trai şi de sănătate.

 - Informarea privind modalitatea de instituire a patronajului asupra 
persoanei fizice care, din cauza sănătăţii precare, nu este în stare 
să-şi exercite şi să-şi apere drepturile.

pentru prestatorii privaţi de servicii 

 - Dezvoltarea serviciilor sociale în baza necesităţilor comunităţii şi 
în  parteneriat cu administraţia publică locală (Centre de  zi, cen-
tre de plasament, servicii de asistenţă profesionistă în familie pentru 
vârstnici, serviciu psihologic etc.).

 - Informarea privind: (i) responsabilitatea copiilor de îngrijirea 
părinţilor, (ii) modalitatea de  instituire a  patronajului asupra 
persoanei fizice care, din cauza sănătăţii precare, nu este în stare 
să-şi exercite şi să-şi apere drepturile, (iii) adresarea la instituţiile 
de asistenţă socială a bătrânilor inapţi.

 - Valorificarea experienţei de viaţă a vârstnicilor prin activităţi utile, 
inclusiv a voluntariatului prestat de vârstnici (serviciilor de comu-
nicare etc.).

pentru copiii care migrează la muncă peste hotare sau au intenţia 
de a migra

 - Obligarea instituirii patronajului asupra persoanei fizice care, din 
cauza sănătăţii precare, nu este în stare să-şi exercite şi să-şi apere 
drepturile. 
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Anexa 1. Date despre interviurile individuale aprofundate 
realizate cu copiii

Codul Vârsta Sexul Mediul de  
reşedinţă Caracteristici de baza

IIA_C_1 15 ani Feminin Rural Locuieşte singură, ambii părinţi migranţi 
în Federaţia Rusă, actualmente divorţează

IIA_C_2 15 ani Feminin Rural Locuieşte cu mama care este invalid, tata 
migrant în Federaţia Rusă

IIA_C_3 10 ani Masculin Urban Locuieşte cu bunica, părinţii migranţi 
în Germania

IIA_C_4 16 ani Feminin Rural Locuieşte cu bunica şi sora, mama migrant 
în Federaţia Rusă, tată nu are

IIA_C_5 13 ani Masculin Urban Locuieşte cu moşul, tata migrant în Federaţia 
Rusă, mama migrant în Italia

IIA_C_6 11 ani Feminin Rural Locuieşte cu tata, mama migrant în Italia
IIA_C_7 9 ani Masculin Rural Locuieşte la nana, părinţii migranţi 

în Federaţia Rusă
IIA_C_8 10 ani Feminin Rural Locuieşte cu buneii, mama migrant în Federaţia 

Rusă, tata în Moldova locuieşte separat 
IIA_C_9 16 ani Masculin Rural Locuieşte cu bunica, mama migrant în Ucraina, 

părinţii divorţaţi
IIA_C_10 11 ani Feminin Rural Locuieşte cu tata şi bunica, mama migrant 

în Federaţia Rusă
IIA_C_11 13 ani Masculin Rural Locuieşte cu bunica, mama plecata în direcţie 

necunoscută, tata migrant în Polonia
IIA_C_ 12 8 ani Feminin Urban Locuieşte cu mătuşa (sora mamei), mama 

în penitenciar, tata migrant în România
IIA_C_13 16 ani Masculin Rural Locuieşte la vecină, mama migrant în Italia, 

tata decedat
IIA_C_14 11 ani Feminin Rural Locuieşte la mătuşă, mama migrant în Italia, 

tata lucrează în Chişinău
IIA_C_15 13 ani Feminin Urban Locuieşte cu vecina, ambii părinţi migranţi în Italia
IIA_C_16 12 ani Feminin Rural Locuieşte cu tata, mama migrant în Israel 
IIA_C_17 17 ani Feminin Rural Locuieşte cu mătuşa, tata migrant în Portugalia, 

mama migrant în Italia
IIA_C_18 14 ani Feminin Rural Locuieşte cu buneii, mama migrant în Italia, 

tata decedat
IIA_C_19 15 ani Feminin Rural Mai mult singure, mama migrant în Italia, tata 

lucrează în Chişinău
IIA_C_20 15 ani Masculin Rural Locuieşte cu bunica, mama migrant 

în Federaţia Rusă, părinţii divorţaţi
IIA_C_21 15 ani Feminin Rural Locuieşte cu sora, părinţii migranţi 

în Federaţia Rusă 
IIA_C_22 18 ani Feminin Rural Locuieşte cu tata, mama migrant în Irlanda
IIA_C_23 18 ani Masculin Rural Locuieşte cu mama, tata migrant în Italia
IIA_C_24 12 ani Feminin Urban Locuieşte în Centru de plasament, mama 

migrant în Israel
IIA_C_25 13 ani Feminin Urban Locuieşte în Centru de plasament, mama 

migrant în Federaţia Rusă, tată nu are
IIA_C_26 11 ani Feminin Rural Locuieşte cu mătuşa, mama migrant în Italia, 

tata locuieşte în Moldova separat
IIA_C_27 11 ani Feminin Rural Locuieşte cu fratele de 18 ani, părinţii migranţi 

în Italia
IIA_C_28 14 ani Feminin Urban Locuieşte cu bunica şi sora mai mică, părinţii 

migranţi în Italia
IIA_C_29 15 ani Masculin Rural Locuieşte cu mătuşa şi sora mai mică, mama 

migrant în Federaţia Rusă, tată nu are
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Anexa 2. Date despre interviurile individuale aprofundate 
realizate cu persoanele vârstnice

Codul Vârsta Sexul 
Mediul 

de  
reşedinţă

Caracteristici de baza

IIA_E_1 75 ani Masculin Rural Persoană în etate, locuieşte cu soţia
IIA_E_2 61 ani Feminin Urban Persoană în etate, locuieşte cu tata şi 2 nepoate 
IIA_E_3 71 ani Feminin Urban Persoană în etate, locuieşte cu nepoata 
IIA_E_4 63 ani Feminin Urban Persoană în etate, locuieşte cu nepotul 
IIA_E_5 86 ani Masculin Rural Persoană în etate, locuieşte cu soţia
IIA_E_6 79 ani Feminin Rural Persoană în etate, singură
IIA_E_7 71 ani Feminin Urban Persoană în etate, singură
IIA_E_8 58 ani Feminin Urban Persoană în etate, locuieşte cu nepotul
IIA_E_9 71 ani Feminin Urban Persoană în etate, locuieşte cu nepotul 
IIA_E_10 61 ani Feminin Urban Persoană în etate, singură
IIA_E_11 57 ani Feminin Urban Persoană în etate, locuieşte cu nepotul 
IIA_E_12 62 ani Feminin Urban Persoană în etate, locuieşte cu 2 nepoţi
IIA_E_13 76 ani Feminin Rural Persoană în etate, singură
IIA_E_14 60 ani Feminin Urban Persoană în etate, locuieşte cu soţul şi 2 

nepoţele
IIA_E_15 68 ani Feminin Urban Persoană în etate, locuieşte cu concubinul 
IIA_E_16 77 ani Feminin Rural Persoană în etate, locuieşte cu 2 nepoţi
IIA_E_17 68 ani Feminin Rural Persoană în etate, locuieşte cu soţul şi 4 nepoţi
IIA_E_18 58 ani Feminin Urban Persoană în etate, locuieşte cu fiul întors cu 

picioarele amputate din Federaţia Rusă şi cu 
nepoata

IIA_E_19 82 ani Feminin Rural Persoană în etate, locuieşte cu 3 nepoţi 
IIA_E_20 62 ani Masculin Rural Persoană în etate, locuieşte cu 2 nepoţele
IIA_E_21 80 ani Feminin Urban Persoană în etate, locuieşte cu fiul
IIA_E_22 83 ani Feminin Rural Persoană în etate, singură
IIA_E_23 73 ani Feminin Urban Persoană în etate, locuieşte cu 3 nepoate 
IIA_E_24 62 ani Feminin Rural Persoană în etate, locuieşte cu soţul şi 2 

nepoate
IIA_E_25 75 ani Feminin Rural Persoană în etate, locuieşte cu 3 nepoţi
IIA_E_26 78 ani Feminin Rural Persoană în etate, locuieşte cu soţul



249248

Anexe

Anexa 3. Date despre interviurile individuale aprofundate 
realizate cu experţii 
Nr. Codul Instituţia Domeniul de activitate
1. IIA_EC_1 Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei
Politici Sociale

2. IIA_EC_2 Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei

Problemele copiilor

3. IIA_EC_3 Ministerul Sănătăţii Problemele grupurilor vulnerabile
4. IIA_EC_4 Ministerul Sănătăţii Problemele copiilor
5. IIA_EC_5 Ministerul Educaţiei Analiza, Monitorizarea şi Evaluarea 

Politicilor
6. IIA_EC_6 Ministerul Educaţiei Învăţământul Preşcolar, Primar şi 

Secundar
7. IIA_EE_7 Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei
Politici de Asistenţă Socială

8. IIA_EE_8 Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei

Servicii Sociale pentru Persoanele 
Vârstnice

9. IIA_EE_9 Ministerul Sănătăţii Probleme grupurilor vulnerabile
10. IIA_EE_10 Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă
Problemele migraţiei forţei 
de muncă

Anexa 4. Date despre discuţiile focus-grup realizate cu copii 

Nr. Codul Mediul de  
reşedinţă 

Nr. de  
participanţi Altele 

1. FG_C_1_urban Urban 10 Copii, 11-15 ani, toţi copiii cu părinţi 
migranţi

2. FG_C_ 2_rural Rural 10
Copii, 14-15 ani, cu părinţi plecaţi 
peste hotare, dar şi cu ambii părinţi 
în Moldova 

3. FG_C_3_rural Rural 12
Copii, 10-15 ani, cu părinţi plecaţi 
peste hotare, dar şi cu ambii părinţi 
în Moldova 

4. FG_C_4_rural Rural 10
Copii, 11-12 ani, cu părinţi plecaţi 
peste hotare, dar şi cu ambii părinţi 
în Moldova 

Anexa 5. Date despre discuţiile focus-grup realizate cu vârstnicii 
Nr. Codul Mediul de reşedinţă Nr. de participanţi
1. FG_E_1_rural Rural 9
2. FG_E_2_rural Rural 11
3. FG_E_3_urban_azil Urban, azil 6
4. FG_E_4_rural_azil Rural, azil 7

Anexa 6. Date despre discuţiile focus-grup realizate cu experţii
Nr. Codul Mediul de reşedinţă Nr. de participanţi
1. FG_EC_urban Urban 10
2. FG_EC_rural Rural 11
3. FG_EE_urban Urban 7
4. FG_EE_urban_rural Urban şi rural 10
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Anexa 7. Certificat de luare în evidenţă a copilului care 
rămâne în ţară, al cărui părinte, cetăţean al Republicii 
Moldova, se angajează provizoriu la muncă în străinătate

Antetul Secţiei/Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei / 
Direcţiei pentru Ocrotirea şi Protecţia Minorilor din municipiul Chişinău 

ECPAMS-1 
 

CERTIFICAT
de luare în evidenţă a copilului care rămâne în ţară, al cărui părinte, 

cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu la muncă în străinătate  

Eliberat cet. ____________________________________________________________, 
                                (numele, prenumele)

buletin de identitate ______________________________________________________, 
                                                          (seria, numărul)

domiciliat în  ___________________________________________________________. 
                        (localitatea, adresa)

 
Prin prezenta se confirmă că, în cazul angajării provizorii la muncă în străinătate a cet.
_______________________________________________________________________ 

(numele, prenumele)

copilul ________________________________________________________________, 
                            (numele, prenumele)

născut la _______________________________________________________________, 
                       (ziua, luna, anul)

certificat de naştere ______________________________________________________, 
                                                               (seria, numărul)

rămâne în îngrijirea soţului/soţiei ___________________________________________, 
                                                                                           (numele, prenumele)

buletin de identitate ______________________________________________________, 
                                                           (seria, numărul)

domiciliat în  ___________________________________________________________. 
                                                 (localitatea, adresa)

 

Solicitantul
Semnătura_____________

 
Specialistul principal în Protecţia Drepturilor Copilului

 
Semnătura_____________

 
Şeful Secţiei / Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie  
a Familiei / Direcţiei pentru Ocrotirea şi Protecţia Copiilor din municipiul Chişinău      

Semnătura _____________     L.Ş.
 
Data eliberării certificatului ___ ___________20___

Termenul de valabilitate al certificatului este de 3 luni din data eliberării. 
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Anexa 8. Certificat de luare în evidenţă a copilului care rămâne 
în ţară, al cărui părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii 
Moldova, se angajează provizoriu la muncă în străinătate

 Antetul Secţiei/Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei / 
Direcţiei pentru Ocrotirea şi Protecţia Minorilor din municipiul Chişinău 

 ECPAMS-2 
 

CERTIFICAT
de luare în evidenţă a copilului care rămâne în ţară, al cărui părinte/tutore (curator), 

cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu la muncă în străinătate 
 

Eliberat cet. _____________________________________________________________ 
                                                (numele, prenumele) 

buletin de identitate ______________________________________________________, 
                                                             (seria, numărul) 

domiciliat în ____________________________________________________________. 
                                       (localitatea, adresa) 

 
Prin prezenta se confirmă că, în legătură cu angajarea provizorie la muncă în străinătate a cet.
______________________________________________________________________, 

(numele, prenumele) 

copilului _______________________________________________________________ 
                          (numele, prenumele) 

născut la _______________________________________________________________, 
                                    (ziua, luna, anul) 

certificat de naştere _______________________________________________________, 
                                                (seria, numărul) 

i s-a aplicat forma de protecţie: _____________________________________________, 
                                                                                                  (formele de protecţie: tutelă/curatelă, asistenţă parentală profesionistă, plasament în casa de 

_______________________________________________________________________
copii de tip familial, în instituţia rezidenţială de orice tip, alte forme de protecţie, în condiţiile legii) 

 
pe termenul de  _________________________________________________________. 
 
Tutore (curator) al copilului este desemnat 
______________________________________________________________________, 

(numele, prenumele) 

buletin de identitate ______________________________________________________, 
                                                                     (seria, numărul) 

domiciliat în ____________________________________________________________. 
                                           (localitatea, adresa) 

 
Notă: În cazul plasării copilului într-o instituţie de tip rezidenţial, se va indica numele, prenumele 
directorului instituţiei, denumirea şi adresa juridică a acesteia.

Solicitantul
Semnătura_______ 

Specialistul principal 
în Protecţia Drepturilor Copilului 

Semnătura_______ 

Şeful Secţiei / Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei / Direcţiei pentru 
Ocrotirea şi Protecţia Copiilor din municipiul Chişinău
 

Semnătura ________          L.Ş. 

Data eliberării certificatului
___ ___________ 20__

  
Termenul de valabilitate al certificatului este de 3 luni din data eliberării.
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Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) este fidelă principiului, po-
trivit căruia migraţia legală ce respectă demnitatea umană aduce beneficii 
migranţilor şi societăţii. În calitate de organizaţie inter-guvernamentală, OIM 
colaborează cu partenerii săi pe plan mondial după cum urmează: acordă 
asistență pentru oferirea unui răspuns la provocările operaţionale ale mi-
graţiei; promovează înţelegerea integrală a problemelor ce ţin de migraţie; 
încurajează dezvoltarea economică şi socială prin intermediul migraţiei; acti-
vează pentru respectarea reală a demnităţii umane şi a bunăstării migranţilor.

Îmbătrânirea demografică creează presiuni enorme asupra sistemului de 
protecţie socială. Indemnizaţiile sociale, asigurarea cu pensii a persoane-
lor vârstnice, cheltuielile legate de serviciile de sănătate vor fi unele dintre 
cele mai dificile probleme socio-economice în Republica Moldova pe ter-
men mediu şi lung. În acest context, Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) 
susţine ţările în elaborarea şi implementarea politicilor sociale, inclusiv  a 
celor demografice. UNFPA realizează Programul de Acţiune al Conferinţei 
Internaţionale pentru Populaţie (Cairo, 1995), conform căruia toate fiinţe-
le umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi. Fiinţele umane 
sunt în centrul preocupărilor pentru o dezvoltare durabilă. Oamenii sunt 
cea mai importantă şi mai valoroasă resursă a oricărei naţiuni. Obiectivele şi 
politicile legate de populaţie fac parte din dezvoltarea socială, economică 
şi culturală, iar scopul principal al acesteia este îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
Dezvoltarea durabilă presupune ca relaţiile dintre populaţie, resurse şi dez-
voltare să fie pe deplin recunoscute şi echilibrate armonios. 

Republica Moldova a fost aleasă de către Guvernul Republicii Cehe ca ţară 
prioritară pentru colaborarea externă în procesul de dezvoltare. Programul 
colaborării în domeniul dezvoltării se bazează pe 4 sectoare: sectorul social, 
sectorul ecologic, sectorul agricol şi sectorul ce vizează apa şi canalizarea 
(Concepţia Colaborării de Dezvoltare Externă pentru anii 2011–2017, nr. 
366 a fost adoptată de Guvernul Republicii Cehe la 24 mai 2010). Coope-
rarea dintre Guvernul Republicii Cehe şi Guvernul Republicii Moldova este 
realizată prin intermediul Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare. 

Ministerul Muncii,  
Protecției Sociale şi Familiei

Universitatea de Stat  
din Moldova
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