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Cauzele migrației parentale din Moldova 

• Situația economică 

• Oportunități reduse de angajare 

• Remunerări precare 

• Degradarea sistemului de asistență socială  

• Atracția pentru nivelul de trai mai avansat din alte țări, regiuni 

• Căutare de noi oportunități  

• Remitențele trimise în țară - o soluție pentru reducerea sărăciei în multe familii 

 



Cifre  

Potrivit datelor prezentate de poliția de frontieră, la sfârșitul anului 2012 fiecare al 
patrulea rezident al țării fusese în străinătate (820.22 persoane).  

- 46.84% - bărbați   

- 53.16% - femei    

 

Datele BNS arata că:  

- 78% dintre lucrătorii moldoveni migranți au vârsta cuprinsă între 15 si 44 ani 

- 22% între 15-24 ani 

- 34% între 25-34 ani 

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, numărul persoanelor 
care lucrează în străinătate pe baza unui contract de muncă este foarte mic.  De exemplu, 

în 2013 doar 793 contracte de muncă erau înregistrate de stat. 

 



Copiii 

• Unul din 5 copii au unul sau ambii părinți la muncă peste hotare (UNICEF, 2016). 

• Majoritatea părinților mențin contacte regulate cu copiii lor. 

• Unii dintre copiii rămași acasă nu au o îngrijire adecvată și sunt lipsiți de 
susținerea emoțională potrivită din partea părinților lor. (Cheianu-Andrei et al., 
2011; Luecke & Stoehr, 2013 ; Salah, 2008; UNICEF, 2006; Vanore, Mazzucato & 
Siegel, 2015 ; Yanovich, 2015). 

 



Tip de impact  

• Mai degrabă efecte pozitive (Gassmann et al., 2013 ; Luecke & Stoehr, 2013)  

• Multiple efectele negative (Cheianu-Andrei et al., 2011 ; Salah, 2008; UNICEF, 
2008; Yanovich, 2013 ).  

• Risc accentuat de a deveni violenți și de a intra în conflict cu legea penală (Dolea 
et al., 2011). 

 



Ipoteze 
• Lipsa supravegherii directe din partea părinților poate fi un factor de influență negativă asupra 

comportamentului copilului.  

• Nuanţare în funcţie de mai multe variabile: 

- personalitatea copilului, sexul şi vârsta lui 

- relația copilului cu cel în îngrijirea căruia rămâne acasă 

- atitudinea părintelui plecat  

  

• Migraţia asociata cu neglijenţa severă are o influență foarte negativă asupra bunăstării copilului și poate 
contribui la deteriorarea comportamentului acestuia.   

• Familia, școala și comunitatea au un rol considerabil în formarea personalității copilului.  

• Absenţa unui/ ambilor părinți nu poate fi contrabalansată de prezența altor persoane, dar o atenție 
specială, adaptată, acordată acestor copii și asistența autorităților statului pot face diferența pentru viitorul 
lor.   

• O abordare fundamentată pe drepturile copilului, care de cele mai multe ori lipsește din legislația 
referitoare la migranți, și politici adaptate în țările de origine, de tranzit și de destinație ar putea influența 
decizia părinților de a lua copiii cu ei în țările în care muncesc sau de a-i lăsa acasă.  

• O mai bună reglare a tendinței de migrare pentru muncă lărgind limitele acesteia ar putea de asemenea să 
influențeze frecvența revenirii părinților pentru a petrece timp cu copiii lor lăsați acasă.   

 



Metode  
Abordare interdisciplinară (drept, criminologie, psihoogie, sociologie)  

Axe metodologice:  

1) Încadrare teoretică pentru: a caracteriza situația copiilor rămaşi acasă și pentru a determina 
influențele modalităților de supraveghere parentală asupra comportamentului copiilor lor.  

Sunt aceștia neglijați? Care sunt variabilele care pot face diferența în situația lor? În ce măsură 
delincvența juvenilă poate fi influențată de tabloul familiei?   

2) Lectură secundară a datelor produse de autorități responsabile, de alți cercetători, de ONG-uri 
preocupate de problemele copiilor rămași acasă și/ sau de problematica delincvenței juvenile.  

- Pe de o parte, aceste date ne-au ajutat să determinăm pe cât a fost posibil dimensiunea 
fenomenului copiilor rămași acasă și să cunoaștem problemele acestora.  

- Pe de altă parte, datele disponibile cu privire la tinerii în conflict cu legea au facilitat cunoașterea 
dimensiunii delincvenței juvenile de aici.   

3) Analiză calitativă, bazată pe interviuri realizate cu tinerii deținuți în Moldova și care au trăit/ 
trăiesc în continuare experiența absenței părinților lor din cauza migrației de muncă a acestora.  

Cum s-au adaptat ei lipsei supravegherii parentale? Care este relația lor cu persoanele în îngrijirea 
cărora au rămas acasă? Care este calitatea și frecvența contactelor pe care le au cu părinții absenți?   

4) Analiza legislației și a politicilor privind drepturile copiilor lăsați acasă și cele referitoare la 
delincvența juvenilă . 

 



Plan prezentare   

I – Migrația parentală ca o formă de neglijență 

II – Minorii rămași acasă în conflict cu legea – delincvenți sau victime?  

III – Măsuri adaptate de prevenire și intervenție  



Neglijența  
• Abuz împotriva copilului - «o forma de vătămare fizică severă cauzată de un părinte sau supraveghetor al 

copilului” (Kempe et al., 1962).  

• Definiția a fost extinsă și la alte prejudicii cauzate copiilor abandonați fizic sau psihic incluzând carența 
afectivă, malnutriția, neglijarea copilului, abuzul sexual precum și alte consecințe (Muela et al., 2012). 

• Factori care determină caracteristicile de neglijență ale unui comportament (DePanfilis, 2006; Field, 1994; 
Miller-Perrin & Perrin, 2007; Muela et al., 2013; Straus & Kaufman Kantor, 2005):  

- consecințele pentru copil,  

- durata și frecvența,  

- contextul cultural în care apare. 

 

• Rezultatele negative ale neglijenței emoționale sunt mai greu de determinat decât cele ale leziunilor fizice. 
Chiar dacă acest tip de neglijență nu se materializează într-o vătămare imediată vizibilă, consecințele pot fi la 
fel de severe.  

• Neglijența = „absența atenției suficiente, a răspunderii și a protecției potrivite vârstei și nevoilor copilului” 
(Centrul pentru Dezvoltarea Copilului Harvard, 2013).  

- „inatenția ocazională” nu necesită o intervenție specială din partea statului. 

- „lipsa cronică a stimulării” și „neglijarea severă în context familial” impun o intervenție adaptată, imediată 
dacă situația este critică.  

 



Migrația parentală ca formă de neglijare a copilului  

Lipsa afecțiunii și a intimității fizice în raport cu părinții a rezultat în multiple  probleme personale 
și sociale asociate cu efectele neglijării:  

• probleme fizice și mentale (McGuire and Martin, 2007; Shen et al, 2009; Ma, 2010; Jordan et al., 
2013) 

• stres psihologic legat de situația lor (Graham & Jordan, 2011)  

• anxietate socială şi singurătate (Su et al., 2013; Zhao et al., 2014),  

• comportamentul deteriorat privind frecventarea școlii (Wen & Lin, 2012),  

• incidență mai mare a depresiei, apatiei, comportamentului suicidal, abuzului de substanțe, 
problemelor respiratorii, infecțiilor gastrointestinale (Valtolina & Colombo, 2012; Wang et al. 
2011). 

• sentimente de pierdere cauzatoare de stări depresive, stres emoțional și probleme de 
comportament (Crawford-Brown and Rattray 1994; Jones et al. 2004; Pottinger and Brown, 2006; 
Schumacher et al., 2001). 

 



Impactul migrației parentale asupra copiilor rămași acasă  
în Moldova   

Cercetările efectuate demonstrează:  

- un impact pozitiv,  

- multiple influențe negative.   

 



Aspectele pozitive :   

 

• Condiții de trai îmbunătățite (Gassmann et al., 2013; Yanovich, 2015). 

• Mai multă accesibilitate la servicii decât semenii lor (Gassmann et al., 2013; Yanovich, 2015). 

• Reușite școlare ameliorate cu scopul de a le arăta recunoștință părinților pentru eforturile depuse 
(Salah, 2008). 

• Un acces mai bun la tehnologia informațională (UNICEF, 2008)  

• Acces crescut la instituții de învățământ superior (Gassmann et al., 2013)  



Efectele negative: 
 • Stări emoționale negative precum tristețe, izolare, insecuritate (UNICEF, 2008; Salah, 

2008, Cheianu-Andrei et al., 2011). 

• Deteriorarea performanțelor academice din cauza lipsei susținerii și încurajării părinților 
(UNICEF, 2008). 

• În unele cazuri probleme de sănătate ascunse pentru a nu-și îngrijora părinții plecați 
(UNICEF, 2008). 

• Risc crescut de a abuza de substanțe interzise, relații sexuale precoce și comportament 
social indezirabil (UNICEF, 2008). 

• Vulnerabilitate de a fi victimă a unei crime (Dolea et al., 2011). 

• Deteriorarea relațiilor cu semenii din cauza invidiei față de standardele de viață crescute.  

• Singurătate, izolare, lipsă de concentrare (Salah, 2008). 

• În cazuri extreme - tentative de suicid, comportament delincvent și abandon școlar 
(UNICEF, 2008). 

• Băieții ar prezenta un risc mai mare de a avea probleme comportamentale (Dolea et al., 
2011; Prohnitchi, 2005; Vanore et al., 2015). 

 

 



Variabile 
Caregiver at 

home 

Frequency of the contacts 

with absent parent  

Age of the child Sex of the child  Area where the 

child is left 

Frequent  medium rare 2-6 7-11 11-18 f m urban rural 

Mother  **** *** ** *** *** ** *** ** **** **** 

Father  *** ** * * ** ** ** ** *** ** 

Grand parents  *** ** * ** ** *(*) *** ** *** *** 

Distant relative 

or neighbour  

** * * * ** ** ** ** ** ** 

Older minor 

brother/sister  

* * - - - * - - - - 

Best scenario Left with mother  Frequent contact with 

father  

Age 2-11 Girl  Urban area 

Worst scenario/ 

Severe neglect   

Left with an older 

but minor brother/ 

sister or alone  

Rare or no contact with 

parents 

Age 2-11 Girl / boy  Urban / rural area 



 

• Migrația parentală - formă particulară de neglijare care necesită o abordare 
specială și adaptată la cazuri variate, fondată pe diferențele individuale 
caracteristice copiilor și pe situațiile lor concrete. 

 

 



Vulnerabilitatea minorilor din perspectiva  
comportamentului delincvent 

•  Adolescența este o perioadă propice comportamentului deviant, dar totuși ea 
nu conduce decât la unii tineri spre delincvență (Born, 1987 : 8).  

• Familia joacă un rol considerabil în dezvoltarea comportamentelor social 
adaptate, dar și a celor inadaptate (Born, 1999 ; Born et Hélin, 2000 ; Born, Thys, 
2001 ; Roché, 2001 ; Hayden, 2007 ; Born, 2005 ; Born, 2011 ; Bouyssière-Catusse, 
Raynaud, 2012).  

• Sentimentul de abandon poate fi trăit de copii în circumstanțe diferite, pornind 
de la situații particulare și în funcție de capacitatea fiecăruia de a percepe aceste 
situații.  

• Abandonul ca și cauză a comportamentului deviant la tineri și copii a fost 
subiect pentru numeroase studii (Aubut & McKibben, 1985 ; Born, 1987 ; Davis & 
Leitenberg, 1987 ; Jacob et al., 1992; Chaillou, 1995 ; Cauquil et al., 1997 ; 
Gaspari-Carrière, 2001; Zermatten, 2004 ; Gimenez, Blatier, 2007;  Blatier, 2014). 

 



Importanţa supravegherii parentale  

• «Supravegherea parentală» = cunoașterea și controlul activităților minorului de 
către părinții lui (Blatier, 2014).  

• «Disciplina» = reacția părinților la comportamentul neadecvat al minorului 
(Blatier, 2014).  

• «Afecțiunea» = calitatea relațiilor evaluate de minor la nivel emoțional.  

• «Respingerea» = percepția pe care o are minorul privind insuficiența relațiilor cu 
părinții (Blatier, 2014).  

• Printre principalele dificultăți percepute de minorii delincvenți în raport cu 
părinții lor: lipsa comunicării verbale și non-verbale, lipsa atenției afective, 
respingerea părinților și insuficiența activităților (Blatier, 1994). 

• Neglijența și supravegherea parentală slabă pot conduce la delincvență și 
comportament antisocial în adolescență sau la maturitate (Blatier, 2011; LeBlanc, 
1994 ; Loeber et Dishion, 1983 ; Loeber et Stouthammer-Loeber, 1986).  

 

 



Riscuri modificabile la tineri (Farrington, 1996) 

• Factori prenatali și postnatali  

• Hiperactivitate și impulsivitate 

• Inteligență și realizare 

• Supraveghere parentală, disciplină și atitudine 

• Cămin fracturat și separare 

• Lipsuri socio-economice 

• Influența semenilor  

• Influența școlii 

• Influența comunității  

• Influențe situaționale  



Riscuri legate de familie 

• probleme prenatale și postnatale 

• supraveghere parentală deficitară, lipsa disciplinei 

• venituri mici, cămin sărac, familie numeroasă  

• atașament slab față de părinți 

• conflicte familale 

• istoric de criminalitate în familie 

• atitudine antisocială și criminală 

Pe de o parte, absența supravegherii parentale și neglijența părinților pot acționa 
ca și factori de risc pentru comportamentul violent la tineri.  

Pe de altă parte, lipsurile socio-economice cresc riscul pentru tineri de a adopta un 
astfel de comportament.  

 



Potrivit teoriei lui T. Moffitt cu privire la delincvență (1993) 

Două categorii de indivizi:  

• cei care se pot angaja în comportamente antisociale la orice etapă a vieții lor (un 
grup mai mic) 

• cei care se angajează în astfel de comportamente doar în perioada adolescenței 
(un grup mai mare)   

Vârsta adolescenței în sine reprezintă un factor de risc crescut cu privire la 
comportamentul deviant. 

 



Legături între neglijență parentală și delincvență  

• Implicarea deficitară a părinților 

• coeziunea familială slabă  

• comunicarea părinte-copil săracă  

• disciplina inconsistentă 

• monitorizare slabă  

• lipsa căldurii în relațiile părinte - copil  

pot avea ca rezultat un comportament antisocial persistent de-a lungul vieții (Aiyer et al., 
2013; Bousha & Twentyman, 1984; Dodge &Pettit, 2003; Gorman-Smith et al., 1996; 
Gorman-Smith et al., 1998; Moffitt & Caspi, 2001; Patterson et al., 2010)  

 

 



Date Moldova (BNS, 2016) 

• La 1 ianuarie 2016 populația stabilă din RM a constituit 3553,1 mii persoane dintre care 685,5 mii minori (< 18 
ani).  

• În anul 2015 au fost luaţi la evidenţă 4172 copii rămaşi fără îngrijire părintească (MMPSF, 2015). Aproape 
fiecare al treilea copil are vârsta de 11-15 ani (29,2%), iar 71,3% sunt copii din mediul rural. Printre principalele 
motive de stabilire a statutului de copil rămas fără ocrotire părintească este plecarea peste hotare a unicului 
sau ambilor părinţi (55,7% din copii = 2324 copii). 

• Numărul total al minorilor care au comis infracţiuni în anul 2015 a constituit 2706 minori. Preponderent 
infracţiunile au fost săvârșite de băieţi (92,7% faţă de 7,3% în cazul fetelor). Pe parcursul anului 2015 au fost 
reţinuţi 15 minori pentru comiterea omorurilor, 22 pentru violuri şi 87 minori care au comis infracţiuni legate 
de droguri.  

•  În anul 2015 numărul minorilor condamnaţi a constituit 374 minori sau fiecare al şaptelea minor care a comis 
infracţiuni.  

• Fiecare al doilea minor este condamnat pentru furt – 199 minori (53,2%), fiecare al zecelea pentru jaf şi 
tâlhării – 35 minori (9,4%), pentru huliganism - 41 minori (11,0%), 23 minori pentru infracţiuni legate de 
droguri ( 6,1%), 11 minori pentru viol ( 2,9%) şi 5 minori pentru omoruri (1,3%).  

• În sistemul de sancţiuni al minorilor infractori este preponderentă condamnarea condiţionată (49,5%), iar 
fiecare al şaselea a primit pedeapsa cu închisoarea (16,6%). 

• Numărul minorilor deţinuţi în instituţiile penitenciare în anul 2015 a constituit 39 de minori. Cei mai mulţi 
minori care îşi ispăşesc pedeapsa în izolatoare şi instituţii penitenciare au fost condamnaţi pentru omor –13 
persoane (33,3%), pentru viol - 9 persoane (23,1%) şi comiterea furturilor şi jafurilor - 16 persoane (41,0%). 



Date cercetare  
Penitenciarul 10 – Goian şi Penitenciarul 13 - Chişinău (februarie 2016) 

• Goian - dintre 28 de deținuți minori, 19 au trăit experiența migrației parentale într-un anumit moment al vieții lor, inclusiv în prezent.  

• Chișinău - 4 minori arestați care au avut părinții în migrație.  

• Majoritatea deținuților provin din mediul rural (18/23). 

• Infracțiuni: furt (8) și/sau tâlhărie (3); acte de violență sexuală (8); vandalism (1); vătămare corporală gravă (1). 

• Vârsta la care au comis faptele : 13 - 16 ani. 

• Au acționat: singuri (14), restul în grup de 2, 3 persoane, unul dintre ei cu tata. 

• Părinte plecat : 9 - mama, 7 – tata, 7 – ambii părinți simultan sau alternativ.  

• Direcţia: 15 - Rusia sau alte țări CSI (mama sau tata), 1 – Turcia (mama), 1 – Israel (mama), 3 – Italia (mama), 1 - Rusia și apoi Italia (mama).  

• Vârsta minorului când a plecat părintele: de la câteva luni (1), 2-4 ani (4), 7-10 ani (7), unul (14), 2 - după condamnare.  

• În majoritatea cazurilor părintele rămas acasă s-a ocupat de copil sau/ și bunicii, în câteva cazuri un frate sau soră mai mari, unul - vecinii.  

• Frecvența contactelor cu părintele/ părinții plecați: contact zilnic (5), o dată pe săptămână sau pe luna (11), nu au menținut contactul după 
plecare (7). 

• Minorul nu și-a văzut părintele de când a plecat (7) sau l-a văzut foarte rar, o dată în câțiva ani (3), unii părinți revin totuși o dată pe an.  

• Unii provin din familii cu 4-7 copii (5), ceilalți din familii cu 2-3 copii sau sunt singuri.  

• Relația cu părintele plecat: normală ori bună (10), rea ori dificilă (5), de cele mai multe ori din cauza violenței tatălui.  

• 13 dintre respondenți consideră că părintele plecat este responsabil pentru situația lor curentă, ceilalți că părintele (părinții) plecați nu poartă 
această responsabilitate.   



Probaţiune minori  
Legea cu privire la probațiune (nr. 8/ 14.02.2008)   
• Minorul care a săvârşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi eliberat de răspundere penală în 

conformitate cu prevederile procedurii penale dacă s-a constatat că corectarea lui este posibilă fără a fi supus răspunderii penale 
(art. 54 (1) C. pen. RM).  

• În aceste condiții minorul este supus monitorizării sistemului de probațiune fără a fi încarcerat (art. 483 (1) C. pcd. pen. RM).   

• În decembrie 2015, un număr de 153 de minori se aflau sub supravegherea oficiilor de probațiune din țară (OCP, 2016).  

• În februarie 2016, 74 dintre minorii supravegheați se aflaseră sau se aflau în continuare în situația migrației parentale.  

 

Varietate de situații: de la neglijență severă din partea părinților până la relații pozitive constante cu părinții plecați.   

• Familie incompletă din cauza divorțului părinților sau a decesului unuia dintre ei (50 minori). 

• Supraveghetor: bunicii, uneori foarte bătrâni (33); mama, când doar tatăl este plecat sau părinții sunt divorțați și cel plecat  nu 
menține contactul cu minorul (19); tata dacă mama este plecată (6),o altă persoană (unchi, mătușă, frate sau soră adulți ori altă 
persoană) (15); singur (1).  

• Relațiile cu părintele rămas sunt tensionate (5).    

• Părintele plecat își ajută din punct de vedere material copilul rămas, fără însă a se implica în educația acestuia (20).  

• Relaţie continuă cu copilul rămas (21); copilul a fost total abandonat de către părintele(-ții) plecat(-ți) (17).  

• În majoritatea cazurilor este vorba de vulnerabilități în familiile: 

 - familii incomplete,  

 - medii conflictuale între părinți sau/şi între părinți și copii.   

 



 Copii vulnerabili în evidenţă                                            Minori condamnaţi din totalul copiilor – 0,03%               Condamnaţi dintre cei cu părinţi plecaţi – 0,07% 



Concluzii  

• Cauzele violenței tinerilor sunt multiple. 

• Migrația parentală constituie un factor de risc în combinație cu alți factori care ţin de: 

- situația socio- economică precară,  

- relații familiale conflictuale,  

- influenţa semenilor.    

• Copii care au ajuns în conflict cu legea după ce au dezvoltat un comportament delincvent sunt de 
cele mai multe ori victime ale situaţiei socio-economice sau/ şi ale neglijenţei parentale 
specifice.   

 



Prevenţie – factori de influenţă pozitivi 

• Legături mai puternice cu părinţii (Johanson and Menard, 2012), cu profesorii 
(Piquero et al., 2005) 

• Prezenţa ambilor părinţi biologici în familie si o bună supraveghere parentală 
(Pardini, 2012) 

• Valori morale înalte (Brezina and Piquero, 2007)  

• Idealuri religioase pozitive (Pardini et al., 2012) 

• Valori educaţionale înalte, stres emoţional scăzut, delincvenţă scăzută în rândul 
semenilor (Bernat et al., 2012)  

• Consum redus de alcool, angajament scăzut în activităţi riscante, gestiune 
familială favorabilă, performanţe academice ridicate, comportament prosocial al 
semenilor (Herrenkohl et al., 2012)  

• Lipsa stărilor depresive (Henry et al., 2012).   

 


