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ABORDAREA GLOBALĂ A MIGRAŢIEI: PARTENERIATUL DE MOBILITATE
„Gestionată eficient,
migraţia poate
contribui la dezvoltarea
ţării de origine”

Note:
Durata Parteneriatului:
Perioada nedeterminată
Bugetul actual al
Parteneriatului:
Thematic Programme” –
3 mln EUR;
ENPI pentru 2008 – 2
mln EUR;
Asistenţă/finanţare
bilaterală de la statele
membre ale UE
Parteneri:
15 state membre ale UE
(Bulgaria, Cehia, Cipru,
Franţa,
Germania,
Grecia, Italia, Lituania.
Polonia,
Portugalia,
România,
Slovacia,
Slovenia,
Suedia,
Ungaria),
Comisia
Europeană,
FRONTEX şi
Fundaţia
Europeană
pentru Instruire

Întroducere:
Parteneriatul de Mobilitate reprezintă o iniţiativă nouă pentru UE care vine în
rezultatul noilor directive lansate de către Comisia Europeană, privind:
• Abordarea Globală a Migraţiei a regiunilor vecinatare din estul şi sudestul Uniunii Europene;
• Politica Europeană comprehensivă în domeniul migraţiei.
Manifestîndu-se pro-activ în vederea promovării interesului său pentru
oportunităţile oferite de această nouă iniţiativă a UE Republică Moldova a fost
aleasă împreună cu Cape Verde drept ţară pilot pentru implementarea
Parteneriatului de Mobilitate.
Proiectele aferente Parteneriatului de Mobilitate RM-UE, care vin în întîmpinarea
cerinţelor părţii moldoveneşti, ţin de următoarele domenii:
•
•
•
•
•
•
•

Consolidarea relaţiilor cu diaspora,
Promovarea returului şi reintegrării migranţilor moldoveni,
Consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul gestionării migraţiei,
Investirea remitenţelor,
Gestionarea frontierei şi securitatea documentelor,
Asigurarea protecţiei sociale,
Cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei ilegale şi a traficului de
fiinţe umane.

Statele membre ale UE actualmente participante la Parteneriat prin intermediul
diferitor proiecte aferente politicii migraţionale sunt Bulgaria, Cehia, Cipru,
Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania. Polonia, Portugalia, România,
Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria. Comisia Europeană, FRONTEX şi Fundaţia
Europeană pentru Instruire de asemenea participă la Parteneriat.
Istoric:
Consiliul UE pentru Justiţie şi Afaceri Interne (6-7 decembrie 2007) a adoptat
Decizia de a iniţia dialogul cu 2 ţări pilot, Moldova şi Cape Verde, în domeniul
parteneriatului de mobilitate.
La 29 ianuarie 2008, a avut loc prima şedinţă RM-UE în domeniul parteneriatului
de mobilitate, cu participarea reprezentanţilor diferitor instituţii naţionale vizate şi
experţilor Comisiei Europene, în vederea demarării cadrului exploratoriu de
discuţii la capitolul conţinutului parteneriatului de mobilitate şi nemijlocit a
conţinutului viitoarei cooperări cu UE în acest domeniu. În cadrul reuniunii date,
autorităţile moldoveneşti şi-au prezentat priorităţile pentru cooperare în cadrul
Parteneriatului
La 11 martie 2008, la Bruxelles a avut loc prima rundă de negocieri, la care un
şir de State Membre ale UE, Agenţia FRONTEX şi Fondaţia Europeană de
Instruire şi-au prezentat propunerile şi proiectele de participare la parteneriatul în
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cauză;
Numărul şi domeniul
Iniţiativelor:
70 iniţiative menţionate
în score board au ca

scop
consolidarea
capacităţilor
autorităţilor naţionale
în combaterea migraţiei
ilegale, în special prin
intermediul acţiunilor
menite să promoveze
căile legale de migraţie
peste hotare a forţei de
muncă, reîntoarcerea şi
reintegrarea lucrătorilor
migranţi.

La 22 aprilie 2008, la Bruxelles, au fost ulterior coordonării cu instituţiile
naţionale competente, au fost negociate prevederile Declaraţiei Comune privind
Parteneriatul de Mobilitate RM-UE;
Declaraţia Comună privind Parteneriatul de Mobilitate a fost semnată pe
parcursul Preşedinţiei Slovene la UE, la 5 iunie 2008, la Luxemburg în cadrul
reuniunii Consiliului Miniştrilor de Justiţie şi Afacerilor Interne ai UE.
La 26 iunie şi la 25 noiembrie 2008, la Chişinău, au avut loc reuniunile privind
implementarea Parteneriatului. Scopul reuniunilor a vizat abordarea aspectelor
aferente implementării Parteneriatului de Mobilitate şi convenirea de principiu cu
autorităţile RM asupra modalităţii de cooperare în procesul de implementare a
proiectelor incluse în cadrul Declaraţiei Comune a Parteneriatului de Mobilitate.
Mecanismul de monitorizare a implementării Parteneriatului de Mobilitate
În vederea implementării eficiente a Parteneriatului de Mobilitate a fost convenit
împreună cu UE următorul mecanismul de coordonare şi monitorizare:
•
•

Evenimente
preconizate:
În luna mai 2009, la
Chişinău,
va
fi
organizată Conferinţa de
lansare a Proiectului
„Consolidarea capacităţii
RM de a gestiona
migraţia de muncă şi de
reîntoarcere în contextul
Parteneriatului
de
Mobilitate cu UE”.

•
•

Reuniunile privind implementarea Parteneriatului de Mobilitate au loc de
două ori pe an, inclusiv pe marginea Subcomitetului RM-UE pentru
cooperare în domeniul justiţiei şi afacerilor interne;
Principala structură de coordonare a reuniunilor dintre experţii din statele
membre, Comisia Europeană şi agenţiile europene implicate în
implementarea Parteneriatului este instituită la Bruxelles (task force) şi se
va întruni în dependenţă de necesităţi;
Platforma de cooperare a fost instituită la Chişinău şi este responsabilă
de coordonarea locală şi operaţională a întregului proces de
implementare a Parteneriatului;
Monitorizarea implementării Parteneriatului de Mobilitate UE – Republica
Moldova se efectuează prin intermediul unui „score board”.

De asemenea, conform unei Dispoziţii de Guvern, la nivel naţional, a fost instituit
Comitetul de monitorizare a implementării Declaraţiei comune privind
Parteneriatul de Mobilitate Republica Moldova – Uniunea Europeană. Comitetul
dat este condus de către Viceministrul Economiei şi Comerţului şi include experţi
responsabili de Parteneriat din cadrul instituţiilor naţionale care se convoacă cel
puţin o dată în trimestru sau la necesitate. Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene este instituţia naţională principală de coordonare a
Parteneriatului cu Uniunea Europeană.
Evoluţii la implementarea Parteneriatului de Mobilitate RM-UE
Odată cu lansarea oficială a Parteneriatului de Mobilitate, atît instituţiile
naţionale, cît şi UE s-au implicat activ în întreprinderea acţiunilor necesare în
vederea stabilirii contactelor directe şi convenirii asupra demarării proiectelor
Parteneriatului.
În acest context, multe iniţiative din cadrul Parteneriatului sînt la etapa elaborării
termenilor de referinţă şi a mecanismului de implementare a proiectelor.
Totodată, pot fi remarcate unele evoluţii ce ţin de implementarea Parteneriatului
de Mobilitate RM-UE şi anume:
•

A fost semnat documentul de suport al proiectului „Consolidarea
capacităţii Moldovei de a gestiona migraţia de muncă şi de reîntoarcere
în contextul parteneriatului de mobilitate cu UE”. Principalul coordonator
al proiectului din partea UE va fi Agenţia Suedeză de Ocupare a Forţei
de Muncă. Cu o durată de 3 ani, proiectul va viza facilitarea reîntoarcerii
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şi reîntegrării lucrătorii migranţi, precum şi asigurarea caracterului legal al
migraţiei.
Parteneriate
Mobilitate
cu
state:

de
alte

Comisia
Europeană
actualmente
poartă
discuţii
privind
negocierea
unui
Parteneriat de Mobilitate
cu Georgia, cît şi
eventual Senegal.

•

Au fost deja implementate două proiecte,
realizate cu asistenţa
Ministerului Afacerilor Interne şi Administrării al Republicii Polonia, la
compartimentul „Consolidarea potenţialului serviciilor de migraţie din
Republica Moldova pe problemele de acomodare şi detenţie a cetăţenilor
străini” şi „Lupta împotriva traficului de persoane sub aspectul consolidării
sistemului moldovenesc de gestionare a migraţiei şi cooperării
internaţionale”.

•

Au fost demarate procedurile interne de iniţiere a negocierilor asupra
proiectului protocolului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii
Moldova şi Serviciul de Frontieră şi Imigrare al Republicii Portugheze.

•

Se efectuează procedurile interne necesare în vederea semnării unui
proiect de acord în domeniul cooperării pe aspecte migraţionale dintre
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi instituţia omoloagă
al Republicii Portugheze.

•

A fost elaborat proiectul Planului de cooperare pentru 2009-2011 între
Serviciul Grăniceri şi Agenţia FRONTEX, în vederea implementării
aranjamentului operaţional, semnat la 12 august 2008, la care Moldova
de comun cu Agenţia FRONTEX a dat acord reciproc (analiza riscului,
planificarea şi participarea la operaţiuni comune, instruirea personalului,
cercetări şi dezvoltare).

•

La 05.12.2008 a fost semnat Acordul în domeniul securităţii sociale între
Republica Moldova şi Republica Bulgaria. Convenţia între Republica
Moldova şi Republica Portugheză în domeniul securităţii sociale a fost
semnată la 11.02.2009.

•

A fost extins numărul statelor UE care eliberează vize prin intermediul
Centrului Comun de Vize prin aderarea Suediei.

Adiţional la proiectele la etapa de pregătire, Fundaţia Europeană pentru Instruire
va elabora un profil migraţional al Republicii Moldova. Profilul Migraţional va
conţine informaţii comprehensive despre fluxurile şi stocurile migratorii, impactul
migraţiei asupra pieţei de muncă a Moldovei şi va permite autorităţilor naţionale
să ajusteze politice în domeniul gestionării migraţiei conform ultimilor tendinţe
migraţionale.
Evenimente programate pe termen scurt
În luna iunie curent, Comisia Europeană va emite o Comunicare privind
Parteneriatele de Mobilitate care va fi adoptată în cadrul Preşedinţiei Suediei a
UE care se va baza inclusiv pe rezultatele obţinute în primul an de implementare
a Parteneriatelor de Mobilitate cu Moldova şi Cape Verde.
Totodată, cu ocazia Conferinţei de lansare a Proiectului „Consolidarea capacităţii
RM de a gestiona migraţia de muncă şi de reîntoarcere în contextul
Parteneriatului de Mobilitate cu UE”, la Chişinău va fi organizată reuniunea
Platformei de Cooperare extinsă (cu participarea reprezentanţilor statelor
membre din capitale şi Chişinău, Comisiei Europene şi Delegaţiei CE de la
Chişinău şi reprezentanţii autorităţilor RM vizate).
Contacte:
Dna Oxana Borta, Secretar II,
Departametul Integrare Europeană
Tel: + 373 22 578-274
Email: oxana.borta@mfa.md
Web: www.mfa.gov.md
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