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Fenomenul migraţiei se înscrie, la ora actuală, 
în șirul celor mai ostentative provocări cu care se 
confruntă societatea contemporană. Ponderea acestui 
fenomen în viaţa de fiecare zi şi pentru o perspectivă 
previzibilă generează, pe de o parte, o legitimă în- 
grijorare, pe de alta, determină necesitatea supunerii 
lui unei examinări atente. Republica Moldova face 
parte din țările în care migrația populației, în ultimele 
două decenii, a înregistrat proporții însemnate, dez-
văluind mereu noi și noi fațete ale procesului, reflec-
tând „complexitatea destinelor umane într-un timp 
al schimbării, emergența unor strategii de migrare și 
supraviețuire” [1, p. 5].

Unul din aspectele proceselor migraţionale pe 
care a trebuit să le înfrunte în ultimii ani Republica 
Moldova, la nivel politic internaţional, a fost cel al mi-
norilor migranţi. Acest fenomen a fost numit deseori 
„faţa invizibilă a migraţiei”, adolescenţii de 14-17 ani 
fiind consideraţi noii protagoniști ai proceselor migra-
ţionale [2, p.12]. 

Minorul străin neînsoțit (de părinți sau rude, toc-
mai această categorie de migranți constituind subiec-
tul articolului dat) este definit în legislaţia internaţi-
onală drept persoana în vârstă de până la 18 ani care 
nu are „cetăţenia unui stat UE și, deși nu a prezentat 

cerere de azil, se află dintr-o anumită cauză pe terito-
riul unei ţări UE privat de asistenţa și reprezentarea 
din partea părinţilor sau altor adulţi responsabili le-
gal” [3]. Se consideră minori străini însoţiţi cei încre-
dinţaţi rudelor de până la gradul III, cu ședere legală 
pe teritoriul ţării de destinaţie. 

Minorii migranţi neînsoţiţi reprezintă o realitate 
profund diferită de cea a altor minori. Fenomenul este 
unul complex și instabil, în continuă dinamică, dificil 
de evaluat cantitativ, pentru că doar o mică parte din 
minorii neînsoţiţi ajung să fie semnalaţi la serviciile 
sociale și integraţi în centre și comunităţi. 

Cum ar trebui să fie consideraţi minorii migranţi 
în primul rând: migranţi, minori străini, copii neîn-
soţiţi? Există diferite interpretări privind statutul le-
gal/juridic al acestei categorii de migranţi. De regulă, 
politicile adoptate de ţările de destinaţie a minorilor 
neînsoţiţi au o legătură directă cu acest aspect. O re-
levanţă aparte pentru minorii neînsoţiţi o are respec-
tarea drepturilor şi principiilor generale stipulate în 
Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului [4].      

Diferite categorii de minori sunt afectate de proce-
sele migraţionale – cei rămași acasă fără grija părinţilor, 
având unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă peste ho-
tare, cei care emigrează împreună cu familia, dar și cei 
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care aleg să parcurgă calea spre alte ţări singuri, neînso-
ţiţi de părinţi sau de vreun adult care să fie responsabil 
legal de soarta lor. Cercetătorii disting două categorii 
de minori neînsoţiţi: cei care solicită azil și protecţie in-
ternaţională, venind din ţări afectate de război, de con-
flicte militare, precum și așa-numiţii minori „econo-
mici” (o categorie similară migranţilor „economici”), 
care provin de regulă din situaţii de sărăcie. 

La nivel internaţional, din anii 1990 se discută des-
pre minori separaţi sau neînsoţiţi. Termenul separated 
children/minor (minor/copil separat) a fost reiterat de 
ICNUR și de alte structuri ale ONU, cu precizarea că 
este vorba de minorii separaţi de părinţi, dar nu nea-
părat de o rudă sau un adult responsabil legal [5, p. 13]. 
Pentru prima oară, într-un document al Comisiei Eu-
ropene a fost inclusă în 1997 sintagma unaccompanied 
minor/children (minor/copil neînsoţit) [6, p. 8], adică 
separat de părinţi și lipsit de grija unui adult care să fie 
responsabil legal de soarta minorului. În rezoluţia CE 
se menţionează că, având în vedere situaţia deosebit 
de vulnerabilă a minorilor neînsoţiţi, aceştia necesită 
protecţie şi grijă, recomandând ţărilor UE să adopte 
toate măsurile necesare pentru prevenirea, combate-
rea traficului și exploatării minorilor. 

Migraţia minorilor care își însoţesc părinţii în pro-
iectul lor de migraţie nu este un fenomen nou. Cele mai 
multe ţări la diferite etape istorice au cunoscut acest 
proces. În Europa, fenomenul minorilor străini sepa-
raţi și neînsoţiţi a devenit unul relativ recent, începând 
cu anii 1990, când a crescut semnificativ numărul mi-
norilor imigraţi din Balcani, Europa de Est, Maroc și 
alte ţări ale Africii, din Bangladesh, Afganistan etc.   

Cadrul legislativ internaţional stipulează clar că 
minorilor străini, chiar dacă intraţi clandestin în alte 
ţări, urmează să le fie asigurate toate drepturile spe-
cificate de Convenţia ONU cu privire la Drepturile 
Copilului, care trebuie aplicată în cazul tuturor mino-
rilor, fără discriminare. În special, Convenţia prevede 
că în toate deciziile ce vizează minorul trebuie să se 
ţină cont de „interesul superior al copilului” (art. 3). În 
plus, Convenţia stipulează dreptul tuturor minorilor 
la protecţie, la dezvoltare (fizică, mentală, spirituală, 
morală și socială), precum şi dreptul de a participa la 
adoptarea hotărârilor care îl privesc direct, adică de 
a-și exprima opinia în legătură cu acestea. 

Un studiu comparativ privind prezenţa minori-
lor migranţi neînsoţiţi, în perioada 2004–2009, în șase 
dintre ţările UE – Marea Britanie, Germania, Franţa, 
Italia, Spania, Grecia, Belgia – relevă primatul Itali-
ei în această chestiune. În anul 2004, erau înregistraţi  
8 100 de minori străini neînsoţiţi, iar ulterior numă-
rul lor a variat între 6 453 și 7 797. În Spania, numărul 
acestora a scăzut de la 9 117 până la 5 689 persoane. 

Un număr considerabil de minori străini neînsoţiţi se 
înregistrează în Marea Britanie: o creștere constantă de 
la 2 990 până 3 175. În Belgia, numărul a variat între  
2 131 – 1 074 de minori, iar în Franţa și Germania – între 
1 000 şi 1 300. În Italia, în perioada 2011–2014 a scăzut 
numărul minorilor neînsoţiţi veniţi pe cale terestră, în 
schimb a crescut numărul celor veniţi pe mare. 

Datele privind minorii neînsoţiţi au început a 
fi colectate sistematic în Italia, la nivel naţional, din 
2000, odată cu fondarea Băncii de Date în cadrul Co-
mitetului pentru Minorii Străini (Comitato per Mi-
nori Stranieri). Comitetul a funcţionat până în 2012, 
când atribuţiile sale au fost preluate de Direcţia Ge-
nerală Imigraţie şi Politici de Integrare din cadrul Mi-
nisterului Muncii și Politicilor Sociale  (Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali). 

În perioada 2000–2010 au existat mai multe ini-
ţiative de a aborda problema minorilor străini ne-
însoţiţi. În anul 2000 a demarat proiectul Daphe al 
Comisiei Europene, care a inclus în prima etapă Italia, 
Germania și Finlanda, iar în a doua etapă – Fran-
ţa, Belgia, Spania, Portugalia și Grecia. Obiectivele 
cercetării prevedeau modalităţile prin care mino-
rii neînsoţiţi ajung în ţările de destinaţie, precum și 
strategiile de adăpostire a lor [7, p. 15]. În perioada  
2008–2012, Italia a implementat un Program naţional 
pentru protecţia minorilor străini neînsoţiţi. Comisia 
Europeană a adoptat un Plan de acţiuni pentru anii 
2010–2014 cu privire la normele şi politicile adoptate 
de UE pentru a înfrunta fenomenul minorilor străini 
neînsoţiţi. Un program special dedicat minorilor  
separaţi – Programul Separated Children in Europe 
(SCEP) – a fost demarat de ICNUR încă în 1997.    

În cazul minorilor migranţi neînsoţiţi se aplică 
unele măsuri juridice speciale, de protecţie și asisten-
ţă: adăpostirea într-un loc sigur, dreptul la un permis 
de ședere pentru vârsta minoră, posibilitatea de a face 
recurs în cazurile de tutelă etc. În multe cazuri, mino-
rii neînsoţiţi nu sunt interceptaţi la frontiere (terestre, 
în cazul minorilor moldoveni), dar prin prezentarea la 
unele servicii publice, asociaţii, în urma unor activități 
desfășurate de poliţie pentru combaterea criminalităţii. 
În Italia, deși prevalează principiul legislativ privind 
interzicerea expulzării minorului neînsoţit (art.19 din 
Testo Unico sull’Immigrazione nr.286/1998), din motive 
de ordine publică și securitate acesta poate fi expulzat 
în ţara de origine, după cercetarea cazului de către Tri-
bunalul pentru Minori. Un alt document important 
(Linee Guida, 2001) stipulează că adăpostirea minori-
lor neînsoţiţi nu trebuie să se limiteze la întreţinere sau 
găzduire, dar să conţină îngrijirile necesare, instruirea, 
formarea profesională, sportul, în vederea totuși a reîn-
toarcerii asistate în ţara de origine [8, p. 50].
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În cazul minorilor străini neînsoţiţi (care nu 
solicită azil), la momenul semnalării în Italia se pro-
cedează la eliberarea permisului de ședere temporară 
pentru vârsta minoră, în scopul efectuării cercetări-
lor privind familia acestuia și organizarea reîntoarce-
rii asistate. În cazul în care nu poate fi identificată în 
Italia nicio rudă aflată legal, căreia să-i poată fi încre-
dinţat minorul, iar căutările desfășurate privind iden-
tificarea familiei minorului în ţara de origine nu dau 
rezultate (în vederea reîntoarcerii asistate), minorul 
este încredinţat de regulă unei comunităţi/centru pen-
tru minorii fără familie (un parcurs de integrare). Un 
alt moment dificil este împlinirea a 18 ani, când fostul 
minor poate solicita eliberarea permisului de ședere pe 
motiv de studii sau de muncă, în baza art. 25 al legii 
nr.189/2002 (așa-numita Lege Bossi-Fini), care a com-
pletat Testo Unico din 1998 cu această prevedere, doar 
în anumite condiţii – să existe procedura de tutelă, mi-
norul să fi intrat pe teritoriul italian cel puţin de trei 
ani și să fi participat la proiecte de integrare cel puţin 
de doi ani. Astfel, în cazul minorilor neînsoţiţi de 16-17 
ani șansele de a obţine un permis de ședere sunt nule. 
Operatorii locali susţin că majoritatea minorilor neîn-
soţiţi, aflaţi în centrele/comunităţile pentru minori, nu 
întrunesc toate aceste condiţii, existând riscul real ca ei 
să nu obţină permis de ședere la împlinirea majoratului 
și să alunece în ilegalitate. Potrivit unui studiu realizat 
de Save the Children în Italia, peste 80 la sută dintre ei 
nu obţin un nou permis de ședere.

Art. 20 paragr. 1 al Convenţiei ONU cu privire la 
Drepturile Copilului, care stipulează dreptul mino-
rilor privaţi, temporar sau definitiv, de ambianţa fa-
milială, să primească asistenţă și protecţie din partea 
statului în care se află, este o prevedere foarte impor-
tantă, aceasta însemnând că minorii trebuie să fie in-
cluși în sistemul de protecţie al ţării respective. Deci, 
este necesar să fie parcurse două etape – identificarea 
ca minor și recunoașterea condiţiei de minor neînso-
ţit. Majoritatea ţărilor UE, preocupate de securizarea 
frontierelor și limitarea prezenţei străinilor pe terito-
riile lor, elaborează politici centrate pe problema se-
curităţii privilegiind abordarea problemei minorilor 
neînsoţiţi ca fiind străini decât ca niște copii care au 
nevoie de protecţie [9, p. 15]. 

Fenomenul minorilor moldoveni neînsoţiţi re-
prezintă unul din aspectele abordate la nivelul rela-
ţiilor politice de colaborare între Republica Moldova 
și Italia. În perioada 2011–2013, în Italia şi Republica 
Moldova a fost promovat Proiectul privind atenuarea 
efectelor negative ale migraţiei asupra minorilor şi fa-
miliilor din Moldova, finanţat de Comisia Europeană, 
implementat de Ministerul Muncii din Italia în parte-
neriat cu Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale din 

Republica Moldova și OIM. În cadrul unui studiu 
efectuat în Republica Moldova în perioada martie-
septembrie 2012, din cei 168 081 de minori moldoveni 
privaţi de grija părinţilor, 105 mii se aflau în dificultate 
din cauza emigrării unuia sau ambilor părinţi [10].  

Primele semnalări ale prezenţei minorilor moldo-
veni neînsoţiţi au apărut în anii 1997–1998, odată cu 
migranţii moldoveni care au ajuns în UE și, în special, 
în Italia, unde comunitatea migranţilor moldoveni a 
cunoscut cea mai relevantă dimensiune. În numeroase 
privinţe, dinamica și motivaţiile procesului migraţio-
nal al minorilor moldoveni neînsoţiţi au coincis cu cele 
ale adulţilor. Pot fi distinse trei etape ale acestui proces: 

1. Perioada iniţială, de explorare/identificare a 
unor ţări de imigraţie (1998–2002);

2. Perioada critică/explozivă (2003–2009); 
3. Perioada de stabilizare/normalizare (din 2010).    
În general, în Italia se remarcă vârsta medie a mig-

ranților categoric mai tânără decât cea a italienilor; mi-
norii sunt înregistraţi, la sfârșitul primului deceniu al 
secolului, în număr de 862 de mii de persoane (între o 
pătrime şi o cincime din totalul imigranţilor) [11, p. 119].  

Migranții moldoveni minori sunt, în prevalenţă, 
adolescenţi de 14-17 ani, care au ales să facă un par-
curs profesional și formativ. În anul 2003, Republica 
Moldova apare pe locul VIII în clasamentul ţărilor de 
provenienţă a minorilor neînsoţiţi din Italia, cu 76 de 
persoane (o incidenţă de 1,1 la sută). Numărul lor a 
fost în continuă creștere, la 1 ianuarie 2007 fiind înre-
gistraţi 145 de minori moldoveni. Pe parcursul anului 
2006 numărul acestora a ajuns însă până la 268, potri-
vit datelor Comitetului italian pentru Minorii străini. 
Totodată, în centrele italiene se aflau 300 de minori 
moldoveni neînsoţiţi, cu o incidenţă de 3,4 la sută la 
nivel naţional [12, p. 173]. Până la 1 ianuarie 2009 nu-
mărul lor a scăzut până la 110 persoane. În perioada 
2006–2008, în cazul Republicii Moldova a fost înregis-
trată o variaţie descendentă de 59 la sută.  

O altă caracteristică este numărul mare de per-
soane neidentificate. La 1 ianuarie 2007, doar 22 de 
minori moldoveni neînsoţiţi erau identificaţi (din nu-
mărul total de 145). La începutul anului 2010, dintre 
cei 84 de minori moldoveni neînsoţiţi, doar 20 erau 
identificaţi. Se atestă o concentrare maximă a mino-
rilor moldoveni neînsoţiţi în orașele mari din Italia, 
cu o populaţie de peste 100 de mii de locuitori. Cea 
mai accentuată prezenţă se semnalează în regiunea de 
centru a Italiei (151 din cei 268 de minori moldoveni 
aflaţi în centrele specializate sau 56,3 la sută), urmată 
de regiunea de Nord-Est (89 de persoane sau 33,2 la 
sută) și Nord-Vest (27 de persoane sau 10,1 la sută). 
Un singur minor moldovean neînsoţit se afla în regi-
unea de sud a Italiei. Un număr considerabil de mi-
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nori moldoveni neînsoţiţi este atestat în Lazio, Emilia 
Romagna și Lombardia, unde și incidenţa comunităţii 
cetăţenilor moldoveni este mai mare. Trebuie de preci-
zat că datele statistice oficiale se referă doar la minorii 
migranţi neînsoţiţi care au fost reperaţi de poliţie ori 
semnalaţi la serviciile sociale, fiind adăpostiţi pentru 
o anumită perioadă (în unele cazuri chiar și o zi) în 
centre şi comunităţi, în case de tip familie.   

Datele sunt similare și la nivelul Regiunii Lazio 
(zona de centru a Italiei). În Provincia di Roma, mino-
rii neînsoţiţi din Republica Moldova se situau în anul 
2005 pe locul II, după România, reprezentând 10 la 
sută din numărul minorilor străini neînsoţiţi din re-
giune. În 1997 a fost înregistrat un minor moldovean 
neînsoţit, în 1999 – 4, în 2000 – 6, în 2001 – 27, în  
2002 – 14, în 2003 – 30, în 2004 – 78, în 2005 – 85. 
În centrele specializate din regiunea Lazio erau în 
2005 peste 120 de minori moldoveni. În perioada 
1997–2005 au fost înregistraţi 245 de minori moldo-
veni neînsoţiţi în regiunea Lazio, ceea ce înseamnă că 

Republica Moldova se afla pe locul VI printre ţările 
de provenienţă a acestora. În 2009, numărul minorilor 
moldoveni neînsoţiţi din Lazio era de 19 persoane sau 
1,51 la sută, iar în 2010–21 de persoane, cu o incidenţă 
de 4,6 la sută.  

Un număr relevant de minori moldoveni neînso-
ţiţi în Italia (100 persoane) s-a menţinut până în anii 
2009–2010 (figurile 1, 2). 

În 2012, potrivit datelor Ministerului Muncii din 
Italia, numărul minorilor moldoveni neînsoţiţi în Ita-
lia a scăzut de la 32 (la sfârșitul lunii ianuarie), până la 
29 (aprilie) și, respectiv, 26 (la 31 decembrie), media 
anuală fiind de 29 persoane.  În februarie 2013, în Ita-
lia erau înregistraţi 22 de minori moldoveni neînso-
ţiţi, în iunie-august – 23, la sfârșitul anului fiind 21. 
În perioada 31 decembrie 2013 – 31 decembrie 2014 
numărul acestei categorii de migranţi în Italia a depă-
șit 10 mii de persoane (o creștere de peste 67 la sută, 
în raport cu 2012), fiind adăpostite în 852 de institu-
ţii. Costul întreţinerii pe zi, pentru un minor, varia-

Figura 1. Minori moldoveni neînsoțiți în Italia, 1997–2015

Figura 2. Minori moldoveni neînsoțiți în regiunea Lazio, Italia, 1997–2005
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ză de la 45 euro (într-o structură autorizată),  până la  
25 euro (în structuri temporare cu 150 locuri) și  
20 euro (cu peste 150 locuri). Fondul pentru minorii 
străini neînsoţiţi a fost creat în Italia în conformitate 
cu legea nr.135 din 7 august 2012 cu scopul de a asi-
gura realizarea intervenţiilor în favoarea minorilor. În 
2014, numărul minorilor moldoveni din centrele ita-
liene a fost în medie de 18 persoane (în ianuarie erau 
19, ca de altfel și în luna decembrie), în perioada iu-
nie-septembrie fiind 14 persoane. La 31 ianuarie 2015, 
în Italia erau reperaţi 21 de minori moldoveni neînso-
ţiţi, iar la 31 octombrie – 24.

În ultimii ani, lista ţărilor de origine a minorilor 
neînsoţiţi s-a diversificat, dar oricum în ţările europe-
ne s-a menţinut constant incidenţa de până la 10 la sută 
a celor proveniţi din ţările Europei de Est, inclusiv din 
Republica Moldova [14, p.4]. În Italia, ei sunt numiţi 
„minori stranieri non accompagnati”, iar în Franţa - 
„mineurs isolés étrangeres”, printre aceștia fiind și nu-
meroși minori originari din Republica Moldova [15, 
pp.121-132]. În cazul acestor „migranţi cu un profil 
specific” prevalează totuși statutul de străin, deși în 
Planul de acţiuni al Comisiei Europene (publicat la 5 
mai 2010) se spune că „este fundamental ca toţi copiii 
să fie trataţi ca atare, indiferent de statutul de imigrat, 
naţionalitatea sau antecedentele lor” [16, p.19].  Modi-
ficarea legislaţiei, în sensul de a o face mai restrictivă și 
represivă (în ce privește asistenţa, protecţia și politicile 
de azil) riscă să crească gradul de vulnerabilitate a mi-
norilor neînsoţiţi faţă de reţelele criminale [17, p.11].  

Republica Moldova este considerată printre ţă-
rile de origine a migranţilor, a minorilor neînsoţiţi, 
dar și a victimelor traficului de persoane. În perioada  
1999–2003 peste 1 109 fete traficate (inclusiv 46 mi-
nore) au revenit în Republica Moldova, în special din 
Balcani și Italia [18, p.11].   

Studiu de caz (1)
Datele care ne-au fost puse la dispoziţie în iulie 

2015 de către Carmine Chirico Pisacane, directorul 
Centrului Città dei ragazzi din Roma, una din co-
munităţile pentru minori, confirmă tendinţele no-
minalizate. Majoritatea minorilor neînsoţiţi provin 
din familii cu probleme (marcate de sărăcie, violenţă, 
din familii monoparentale sau cu istorii de migraţie). 
Este notabilă, în cazul Republicii Moldova, incidenţa 
cazurilor minorelor moldovence (circa 20 la sută). În 
unele cazuri, minorii moldoveni aveau unul din pă-
rinţi, de regulă mama, dar care se afla ilegal în Italia. 
Din imposibilitatea de a-i întreţine (lipsa unei locuinţe 
este principala cauză), minorii au fost semnalaţi drept 
minori neînsoţiţi și preluaţi de către serviciile socia-
le. În multe cazuri, minorii au ascuns existenţa unor 

contacte familiale din teama de a nu a avea repercusi-
uni asupra părinţilor [19, p. 29]. În opinia directorului 
centrului, minorii moldoveni au conceput diferit 
acest parcurs de aflare/integrare în societatea italiană. 
Unii au considerat că este o ieşire din situaţia-limită 
în care se aflau, din nesiguranţa totală privind viaţa 
lor în Italia (locuiau la prieteni/cunoscuţi în aparta-
mente suprapopulate sau la familia italiană unde lucra 
mama). Alţii au perceput această situație ca pe o aflare 
în orfelinat, deși în condiţii foarte bune (în centre şi 
comunităţi de tip casă-familie), în comun cu alţi mi-
nori din aceeași categorie foarte fragilă și vulnerabilă. 
Majoritatea au ajuns clandestin în Italia și s-au con-
fruntat cu numeroase riscuri pe care le implică aflarea 
ilegală pe teritoriul unei ţări. 

În perioada 1998–2015, la centrul Città dei ragazzi 
au fost adăpostiţi 27 de minori moldoveni neînsoţiţi – 
18 băieţi şi 9 fete. Primul a ajuns la centru în 1998, când 
avea 12 ani (în prezent munceşte în nordul Italiei, are 
familie şi copii). Avea doar rude îndepărtate în Italia, 
a fost semnalat la serviciile sociale drept minor neîn-
soţit şi îndreptat la centru. A obţinut studii medii, la 
şcoala Ipsia Cattaneo din Roma, cu profil profesional, 
de mecanic (de altfel, de rând cu 17 alți minori mold-
oveni neînsoţiţi de la acelaşi centru). 

În 2000, la centru au ajuns doi adolescenţi 
moldoveni (de 16 ani) care, neavând rude în Italia, au 
fost găzduiți de aceeaşi şcoală. În 2003, cinci minori 
(băieţi de 15-17 ani) s-au alăturat grupului de adoles-
cenţi moldoveni. În 2004–2005, alţi şase minori de 10-
17 ani (o fată şi cinci băieţi) au fost adăpostiţi la centru, 
trei din ei având rude îndepărtate în Italia. În 2006–
2007, o adolescentă de 17 ani şi un tânăr de 16 ani din 
Republica Moldova au ajuns la centrul pentru minori. 
În 2008–2010 au venit la centru 11 minori moldoveni – 
7 fete şi 4 băieţi, cu vârste cuprinse între 13-17 ani  
(figura 3). În ultimii 5 ani nu a fost înregistrat niciun 
caz nou, în 2015 ultimul dintre tinerii moldoveni a 
părăsit centrul, având deja 18 ani. Tânărul a fost ajutat 
să obţină permis de şedere şi a urmat un stagiu la o 
mică întreprindere italiană.            

Grupul cel mai numeros (circa 10 minori mold-
oveni) s-a format, prin urmare, în anii 2005–2010. 
Dintre minorii moldoveni, 15 la sută aveau 10-12 ani 
când au ajuns la centru, 50 la sută – 16-17 ani, 35 la 
sută – 13-14 ani. Doar şase dintre ei aveau rude înde-
părtate pe teritoriul Italiei. Majoritatea (23 la număr) 
au obţinut studii medii, patru au urmat studii profe-
sionale şi stagii de muncă. Toţi minorii s-au aflat în 
comunitate până au împlinit vârsta de 18 ani, când au 
fost nevoiţi să părăsească centrul şi să înfrunte singuri 
dificultăţile vieţii de imigrat în Italia. În anumite ca-
zuri, tinerii moldoveni au fost ajutați să obţină per-



ŞTIINŢE POLITICE

Akademos 4/2015| 111

mise de şedere/prelungirea lor, responsabilii de la cen-
tru intervenind pe lângă angajatorii italieni. 

Experiența Centrului Città dei ragazzi din Roma 
a arătat că tinerii moldoveni erau marcați de circum-
stanțe ce ţin de sărăcie şi nu numai, de dorinţa de a 
schimba în bine viaţa lor, făcută din mari sacrificii şi, 
uneori, de probleme legate de nucleul familial. Odată 
ajunşi la Centru, mai întâi, trebuiau să înfrunte difi-
cultăţile legate de cunoaşterea limbii italiene, prob-
leme legate de sistematizarea docu mentelor perso-
nale, adaptarea la noile realităţi. Urma participarea 
la cursuri profesionale care să le permită de a obţine 
cunoştinţele necesare pentru a avea acces pe piaţa 
munci. Parcursul şcolar şi cel profesional al minorilor 
moldoveni poate fi considerat satisfăcător.   

Studiu de caz (2)
În oraşul italian Padova funcţionează numeroase 

comunităţi pentru minori. Efim Chicu din Republica 
Moldova a activat în perioada 2008–2011 ca educator 
într-o comunitate de tip casă-familie, care era de fapt 
una de primă adăpostire (de urgenţă – prima/pronta 
accoglienza). Centrul pentru minori din Roma, la care 
ne-am referit mai sus, era o comunitate di seconda ac-
coglienza – o ulterioară găzduire a minorilor neînsoţiţi, 
deja îndreptaţi spre un parcurs de integrare în Italia.    

Comunitatea din Padova găzduia 9 minori, ei lo-
cuiau într-un apartament mare care ocupa un etaj întreg. 
Grupul era format din 1-2 minori aduşi din închisoare 
(de regulă, se aflau în comunitate 6 luni – un an); alţi 1-2 
veniţi din familii cu probleme, aşa-numiţii copii dificili 
(majoritatea din familii mixte, se opreau în comunitate 
pentru un an, fără dreptul de a ieşi). Ceilalţi erau copii 
veniţi din ţări mai sărace sau aduşi de poliţie, de obicei 
se opreau la centru 15 zile, timp în care li se preda limba 
italiană, li se căuta de lucru sau erau aranjaţi la şcoală.  

Pe lângă educatorul moldovean, în comunitate mai era 
unul marocan şi alţii italieni. În cei trei ani de activitate, Efim 
Chicu a întâlnit la centru circa 400 de minori, dintre ei 16-
17 din Republica Moldova. Şi în comunitatea pentru fete 
erau câteva moldovence. În trei ani, Efim Chicu a întâlnit 
la centru 12-13 fete din Republica Moldova. În comunitate, 
minorii erau cazaţi de la 12 ani, cei din Republica Moldova 
aveau 14-17 ani, printre ei aflânde-se constant câţiva  minori  
moldoveni neînsoţiţi originari din acelaşi sat – Colibaşi 
(Cahul). 

Cât priveşte traseul minorilor neînsoţiţi – de obi-
cei ei plecau cu trenul până la Ujgorod (Ucraina), 
unde treceau frontiera şi ajungeau în Cehia. Acolo se 
predau autorităţilor, ajungeau în centre pentru mi-
nori, de unde fugeau şi plecau mai departe în Italia. 
O altă rută era prin România – treceau Prutul, apoi 
frontiera în Ungaria şi ajungeau prin Slovenia în Italia. 
Erau dintre cei care au încercat de patru ori să treacă 
frontierele, au fost prinşi, trimişi înapoi. Unii au mers 
pe jos prin pădurile din Ucraina, Slovacia, Austria,  
pentru a ajunge apoi în Italia [20]. 

În legătură cu minorii moldoveni neînsoţiţi, mai 
multe ţări UE şi, ulterior, autorităţi europene au abor-
dat, în dialogul politic bilateral cu Republica Moldo-
va, problema traficului de minori moldoveni, inclusiv 
pentru trafic de organe. Un caz deosebit îl reprezintă 
fenomenul minorilor neînsoţiţi în oraşul Padova (care 
din anii 2000 a constituit cu precădere oraşul de des-
tinaţie a migranţilor moldoveni). În prezent, aici lo-
cuiesc legal circa 12 mii de migranţi moldoveni. În 
2008, timp de patru luni în Padova au fost recuperaţi şi 
integraţi în centre şi comunităţi de tip case-familie 17 
minori moldoveni neînsoţiţi de 15-17 ani, toţi originari 
din satul Colibaşi, Cahul. Alte grupuri au continuat să 
ajungă la Padova, astfel încât autorităţile italiene au dat 
alarma: primarul oraşului Padova, Claudio Sinigaglia, a 

Figura 3. Minori moldoveni neînsoţiţi la Centrul pentru minori din Roma (Italia), 1998−2010
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informat oficial, prin scrisori, despre acest caz nu doar 
autorităţile din peninsulă, dar şi Consulatul General 
al Republicii Moldova de la Bologna, pe preşedintele 
raionului Cahul, pe şeful poliţiei locale şi pe primarul 
din Colibaşi, exprimându-şi temerea că este vorba de 
un adevărat fenomen de trafic de minori [21].  

Tina Ciccarelli, președinta unei asociaţii din Pado-
va, care activează în domeniul social, a confirmat că în 
2004 în oraşul Padova prevalau minorii neînsoţiţi de 
15-17 ani proveniţi din Europa de Est, pe primul loc 
aflându-se cei moldoveni. Unii din minorii proveniţi 
din Europa de Est, adăpostiţi de asociaţie, se dovedeau 
ulterior a fi copiii unor migranţi ilegali (conform legis-
laţiei italiene, ei nu pot fi consideraţi minori neînsoţiţi). 
Migraţia minorilor, în acești termeni, a fost calificată 
drept un fenomen la care nimeni nu se aștepta [22].         

Studiu de caz (3)
Unul din riscurile majore la care sunt expuși mi-

norii neînsoţiţi este cel de a aluneca în circuitul de cri-
minalitate. La 1 ianuarie 2012, în evidenţa serviciilor 
din cadrul Justiţiei pentru Minori din Italia erau 45 
de adolescenți din Republica Moldova (locul zece în 
cadrul ţărilor de provenienţă a minorilor aflaţi în cir-
cuitul penal) – 41 de băieţi și 4 fete. În cazul minorilor, 
cele mai frecvente infracţiuni sunt furturile, leziunile 
intenţionate, deţinerea substanţelor narcotice. În cazul 
fetelor se atestă o incidenţă mai mică în privinţa fur-
turilor (32 la sută în raport cu 60 la sută), în schimb, 
ele  au fost implicate în cazuri de fals în acte, cazuri 
de injurii și defăimare etc. [23, p. 49-55]. În 2012, a 
fost întrerupt procesul şi dispusă aşa-numita „messa 
alla prova”/perioadă de probă în cazul a 4 minori mol-
doveni (sau 1,87 din numărul total de minori străini 
vizaţi de această procedură) – o alternativă a aplicării 
pedepselor penale pe care minorii o parcurg de regulă 
în centre pentru minori. Mai multe instituţii interna-
ţionale pledează pentru neaplicarea detenţiei în cazul 
minorilor neînsoţiţi și minorilor separaţi, pe care îi 
consideră „cei mai vulnerabili”, insistând asupra unor 
alternative la această măsură penală [24].

Minorii care sunt victime ale traficului de per-
soane sau sunt exploataţi reprezintă o categorie foar-
te complexă. Situaţia se complică și mai mult în cazul 
minorilor neînsoţiţi, care prezintă un statut deosebit 
de vulnerabil, mulţi din ei fiind victime ale traficului 
și exploatării. Pe lângă faptul că au ajuns în Italia pe 
cale de imigrare clandestină, aceștia au trăit experienţe 
extreme, de abandon, detenţie etc. 

În Republica Moldova, în primele 6 luni ale anului 
2015 au fost înregistrate 164 de infracţiuni legate de 
traficul de fiinţe umane. Potrivit datelor Procuraturii 
Generale, 82 de infracţiuni vizează traficul de persoa-

ne, 38 fiind cazuri de proxenetism, 21 – de organizare 
a migraţiei ilegale, 19 – de trafic de copii și 4 cazuri de 
scoatere ilegală din ţară a minorilor. În 2014, Procura-
tura Generală a identificat 292 de infracţiuni privind 
traficul de fiinţe umane, faţă de 269 – în anul 2013.   

Prezenţa minorilor moldoveni neînsoţiţi în 
circuitul legat de prostituţie din Italia a fost menţio-
nat în diferite rânduri. Raportul ANCI-CITITALIA 
Minorii străini neînsoţiţi – 2009 prezintă o analiză a fe-
nomenului, după ce primul raport ANCI, din 2005 –  
2006, a făcut mai multe precizări importante. În circu-
itul prostituţiei erau implicate adolescente din 4 ţări –  
România, Albania, Republica Moldova și Nigeria, multe 
din ele fiind victime ale traficului de persoane. În Italia, 
incidenţa minorelor străine implicate în prostituţie este 
de 7 la sută, în timp ce în regiunile Veneto, Emilia Ro-
magna, Lazio și Piemonte (unde sunt concentrate și 
cele mai mari comunităţi ale cetăţenilor moldoveni) in-
cidenţa crește până la 10-12 la sută. Minorele sunt obli-
gate de proxeneţi să declare întotdeauna că au 18 ani. În 
83 la sută din cazuri, minorii străini neînsoţiţi, victime 
ale traficului în scop de exploatare, se concentrează în 
orașele mari, cu peste 100 de mii de locuitori. 

Un fenomen atestat mai mult în orașele medii și 
mari este cel al minorilor proveniţi din Europa de Est, 
inclusiv din Republica Moldova, implicaţi în cazuri de 
prostituţie. Un caz reflectat în presa italiană relevă istoria 
unui minor moldovean neînsoţit de 12 ani, Igor, atras 
de proxeneţi în circuitul de prostituţie, căruia traficanţii 
i-au propus să-și doneze unul din rinichi pentru suma 
de 2 mii de euro [25].  De fapt, minorii neînsoţiţi sunt 
numiţi copii ai nimănui, fără patrie şi fără familie, care 
lesne pot să ajungă pe mâinile bandelor de proxeneţi.

La nivel internaţional, migraţia continuă să impli-
ce milioane de persoane, în mare parte femei și copii. 
Această tendinţă este specifică și Republicii Moldova, 
unde fluxurile migraţionale au cuprins toate păturile so-
ciale, unde fiecare al cincilea copil are unul din părinţi 
plecat peste hotare, în timp ce fiecare al zecelea are ambii 
părinţi plecaţi. Spectrul copiilor separaţi din Republica 
Moldova continuă să fie extrem de larg și complex. 

Fenomenul minorilor moldoveni neînsoţiţi este 
o realitate pentru Republica Moldova, fiind o compo-
nentă a procesului migraţional. Minorii străini sepa-
rati și neînsoţiţi de părinţii/familiile lor/alţi adulţi res-
ponsabili legal sunt cei mai vulnerabili – aceasta este 
concluzia fundamentală asupra cărora insistă experţii 
în domeniu și toate rapoartele/studiile privind minorii 
migranţi [26, p. 24]. Pe lângă monitorizarea strictă a 
cazurilor minorilor moldoveni neînsoţiţi, este extrem 
de importantă colaborarea politică bilaterală în aceas-
tă problemă, pentru a adopta cele mai bune strategii 
având în vedere interesul suprem al copilului.  
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Fenomenul minorilor neînsoţiţi solicită implica-
re politică, colaborare bilaterală a autorităților din țara 
de origine și cea de destinație, o participare colectivă la 
elucidarea fiecărui caz în parte, împreună cu o aborda-
re a fenomenului din perspectiva respectării drepturilor 
copilului și a adoptării unei atitudini umane. Migrația 
și acțiunile responsabile pentru gestionarea adecvată a 
proceselor migraționale va continua să se afle în vizorul 
societății, cu atât mai mult că proporțiile ei, urmate de 
consecințe reprobabile, așa cum demonstrează eveni-
mentele recente produse în Europa, se amplifică. 

De fapt, firile vizionare au prevăzut aceste situații, 
cele ale „fluxurilor de neoprit”. Cu ani în urmă, noto-
riul cugetător Umberto Eco avertiza: „Lumea a Treia 
bate la porţile Europei și va intra, chiar dacă Europa 
nu este de acord”. Scriitorul italian era dispus să se 
resemneze în faţa acestor realităţi, constatând: „Nu 
există nicio posibilitate de a întrerupe această mare 
migrare. Pur și simplu, este necesar să ne pregătim să 
trăim o epocă nouă a istoriei culturii afro-europene” 
[27, p. 97]. 
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