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FIȘA1* UNITĂȚII DE CURS  

Migrațiune și dezvoltare 

Anul universitar: 2020-2021 
 

 

I. DATE DESPRE PROGRAM  

Instituția de învățământ superior 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN 

MOLDOVA 

Facultatea coordonatoare de program  Economie Generală și Drept 

Departamentul coordonator Resurse umane, Afaceri publice și Comunicare 

Domeniul general de studiu 040 Științe administrative 

Domeniul de formare profesională 0400 Științe administrative 

Specialitatea / Programul  de studii  Management în Administrarea publică 

Ciclul II 

Forma de organizare cu frecvență la zi 
 

II. DATE DESPRE UNITATEA DE CURS / MODUL 

Denumirea unității de curs/ modulului Migrație și Dezvoltare 

Codul unității de curs/ modulului F.02.O.09.22 

Titularul de curs Vaculovschi Dorin  

Cadre didactice implicate (în 

implementarea 

cursului/modulului) 

prelegeri   

seminare   

Anul de 

studii 
Semestrul Limba de predare 

Forma de 

evaluare finală 

Nr. credite 

ECTS 

I II Română Examen 6 

 

III. ADMINISTRAREA FONDULUI DE TIMP PENTRU UNITATEA DE CURS/MODUL 

Total 

număr de 

ore 

Nr. ore contact direct 
Activitate 

individuală 

Prelegeri Seminare Laboratoare Proiect  / 

Lucrări practice 136 

44 28 16   

 

 

 
1 *Fișa unității de curs a fost elaborată în baza Curriculumului universitar la unitatea de curs/modul (model tipizat), 
aprobat în ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 01 din 28.08.2020 

APROBAT  

 

la ședința Departamentului 

Resurse umane, Afaceri 

publice și Comunicare, 
(unde a fost elaborat curriculum) 

proces-verbal nr.1  

din 3 septembrie 

APROBAT  

 

la ședința Comisiei Metodice a facultății 

Economie Generală și Drept 
(unde a fost elaborat curriculum) 

proces-verbal nr. 1. 

din____________________ 

COORDONAT  

 

cu Departamentul  

Resurse umane, Afaceri 

publice și Comunicare 
(responsabil de programul de master) 

proces-verbal nr. 1 

din 3 septembrie 

APROBAT  

 

la ședința Consiliului 

Coordonator al Școlii 

Masterale de Excelență în 

Economie şi Business 

proces-verbal nr. 1  

din 7 septembrie 

Șef departament, 

Vaculovschi Dorin 

___________ 

Președinte CM 

Boguș Angela  

_______________ 

Șef departament, 

Vaculovschi Dorin 

_____________ 

Președintele CC ŞMEEB 

Casian Angela 

________________ 
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IV. PRECONDIȚII (acolo unde este cazul) 

Obligatorii Sociologie 

Competențe de lucru pe platforma MOODLE-ASEM 

Recomandate Teorie economică, Economia muncii 

 

V. CONDIȚII (acolo unde este cazul) 

Obligatorii  

Recomandate  

 

VI. COMPETENŢE SPECIFICE 

Competențe profesionale  

(Cognitive și funcțional-acționare) 

• Cunoașterea instrumentelor de integrare a migrației în 

politicile și strategiile de dezvoltare; 

• Cunoașterea procesului de elaborare a politicilor 

migraționiste și a integrării lor în strategiile de 

dezvoltare  

• Cunoașterea metodelor de integrare socială a 

migranților în țările de destinație, precum și a 

migranților reîntorși în țările de origine; 

• Analiza proceselor migratorii prin prisma egalității de 

gen; 

• Dezvoltarea abilităților de analiză a costurilor sociale și 

economice ale migrației, precum și a căilor de evitare a 

lor 

• Dezvoltarea abilităților de planificare a activităților în 

domeniul elaborării politicilor publice şi prestării 

serviciilor publice 
• Dezvoltarea abilităților de adaptare a procesului 

decizional la necesitățile pieței serviciilor publice şi 

intereselor beneficiarilor de servicii. 

Competențe transversale 

(Autonomie și responsabilitate; 

Interacțiune socială; Dezvoltarea 

personală și profesională) 

• Studierea și cunoașterea migrației ca fenomen social, a 

tipurilor migrației; 

• Cunoașterea principalelor teorii ale migrației; 

• Cunoașterea principalelor instrumente de măsurare a 

migrației precum și a principalilor indicatori ai 

migrației;  

• Analiza relației migrație-dezvoltare și a formelor ei de 

manifestare; 

• Analiza impactului asupra dezvoltării economice, 

asupra dezvoltării sociale, asupra proceselor de pe piața 

muncii etc. 
 

VII.  FINALITĂȚILE UNITĂȚII DE CURS (racordate la finalitățile programului de studii) 

Abilități de cercetare multidimensională a activității administrative din perspectiva interdisciplinarității 

științei administrației; 
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Adaptarea procesului decizional la necesitățile pieței serviciilor publice şi intereselor beneficiarilor de 

servicii 
 

VIII.   UNITĂȚI DE CONȚINUT  LA PRELEGERI 

Nr. 

d/o 
Unități de conținut la prelegeri 

(Temă. Subiecte) 

Număr de 

ore 

Strategii didactice  de 

predare-învăţare  

(metode, tehnici, procedee) 

1. 

Tema 1. Aspecte conceptuale privind 

migrația populației  

1. Noțiune de migrație și definirea ei 

2. Tipurile migrației 

3. Repere istorice ale proceselor 

migratorii 

4. Evoluția proceselor migratorii în 

Republica Moldova 

5. Factorii ce determină procesele 

migratorii (factorii „push and 

pull”) 

6. Teorii ale migrației 

7. Înregistrarea migrației 

8. Indicatorii de măsurare a migrației 

4 

Prelegerea, expunerea, 

conversația, explicația etc. 

2. 

Tema 2. Migrație și dezvoltare  

1. Noțiune de dezvoltare. Tipuri de 

dezvoltare 

2. Indicatori de măsurare ai dezvoltării 

3. Legătura dintre migrație și 

dezvoltare.  

4. Implicațiile dimensiunii gender în 

relația migrație-dezvoltare. 

5. Integrarea migrației în politicile și 

strategiile de dezvoltare: beneficii și 

provocări 

2 
Prelegerea, expunerea, 

conversația, explicația etc. 

 

Tema 3. Gestiunea migrației 

internaționale ca parte componentă a 

politicilor de dezvoltare 

1. Politica migraționistă: aspecte 

conceptuale și tipologie 

2. Politici migraționiste ale Uniunii 

Europene în etapa contemporană: 

esență și forme 

3. Managementul migrației în 

Republica Moldova, partajarea 

responsabilităților 

4. Procesul de integrare a migrației în 

politicile de dezvoltare. Condiții 

pentru o integrare reușită 

2 
Prelegerea, expunerea, 

conversația, explicația etc. 

 

Tema 4. Impactul migrației asupra 

dezvoltării economice  

1. Impactul migrației internaționale 

asupra creșterii economice și asupra 

echilibrului macroeconomic 

2. Impactul migrației asupra climatului 

investițional și al mediului de 

afaceri  

3. Remitențele, definirea lor.  

4 
Prelegerea, expunerea, 

conversația, explicația etc. 
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4. Instrumente financiare de 

valorificare a remitențelor. 

5. Costurile economice ale migrației 

 

Tema 5. Migrația și piața muncii 

1. Migrația internațională de muncă – 

principala formă de manifestare a 

migrației contemporane 

2. Mobilitatea internațională de muncă 

și dezvoltarea 

3. Impactul migrației asupra 

funcționalității pieței muncii 

4. Abordări ale migrației forței de 

muncă prin prisma teoriei 

capitalului uman 

5. Impactul migrației asupra calității 

potențialului uman. Brain-drain, 

brain-vaste sau brian gain 

6. Migrația circulară 

7. Migrația circulara și munca decentă 

4 
Prelegerea, expunerea, 

conversația, explicația etc. 

 

Tema 6. Migrația și dezvoltarea 

socială 

1. Impactul migrației asupra 

dezvoltării sociale și asupra 

coeziunii sociale 

2. Impactul migrației asupra 

proceselor demografice 

3. Migrația și sănătatea migranților 

4. Impactul migrației asupra 

sistemului de protecție socială din 

țările de origine și țările de 

destinație 

5. Costurile sociale ale migrației  

• Traficul de ființe umane 

• Copii și bătrâni lăsați fără 

îngrijire a căror părinți și copii 

sunt plecați la muncă peste 

hotare 

4 
Prelegerea, expunerea, 

conversația, explicația etc. 

 

Tema 7. Migrația și egalitatea de gen  

1. Tendințe contemporane de 

feminizare a migrației 

2. Remitențele și impactul lor asupra 

abilitării femeilor migrante  

3. Migrația și munca de îngrijire și 

munca casnică. „Rețele globale de 

îngrijire”.  

4. Politici privind abilitarea și protecția 

drepturilor femeilor migrante 

5. Instrumente internaționale de 

reglementare a migrației feminine  

• Convenția internațională 

privind protecția drepturilor 

tuturor muncitorilor migranți și 

a membrilor familiilor acestora 

(ICRMW) 

• Recomandarea generală nr. 26 a 

CEDAW 

4 
Prelegerea, expunerea, 

conversația, explicația etc. 
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• Convenția 189 a OIM cu privire 

la munca decentă prestată de 

lucrătorii casnici 

 

Tema 8. Integrarea migrațnilor în 

țările de destinație 

1. Relațiile dintre migranți și populația 

autohtonă.  

2. Provocări legate de autoizolarea și 

excluziunea socială a migranților 

3. Abordări din perspectiva rețelelor 

de migranți 

4. Rolul diasporei în integrarea socială 

a migranților 

5. Politica de integrare a migranților.  

6. Căi de integrare socială a 

migranților 

7. Cadrul legal din Republica 

Moldova referitor la drepturile 

străinilor 

8. Integrarea socială a migranților de 

muncă reîntorși 

4 
Prelegerea, expunerea, 

conversația, explicația etc. 

 

IX. CONȚINUTUL TEMATIC AL SEMINARELOR /lucrări practice/de laborator 

Nr. 

d/o 
Unități de conținut la seminare 

(Temă. Subiecte) 

Număr de 

ore 

Strategii didactice  de 

predare-învăţare 

(metode, tehnici, procedee) 
1. Tema 1. Aspecte conceptuale privind 

migrația populației 
2 

Dezbateri, Analiza unor studii de caz, 

formulare de probleme și găsirea de 

soluții prezentare de referate etc. 

2. Tema 2. Migrație și dezvoltare 

2 

Dezbateri, Analiza unor studii de caz, 

formulare de probleme și găsirea de 

soluții prezentare de referate etc. 

3. Tema 3. Gestiunea migrației 

internaționale ca parte componentă a 

politicilor de dezvoltare 
2 

Dezbateri, Analiza unor studii de caz, 

formulare de probleme și găsirea de 

soluții prezentare de referate etc. 

4. Tema 4. Impactul migrației asupra 

dezvoltării economice  2 

Dezbateri, Analiza unor studii de caz, 

formulare de probleme și găsirea de 

soluții prezentare de referate etc. 

5. Tema 5. Migrația și piața muncii 

2 

Dezbateri, Analiza unor studii de caz, 

formulare de probleme și găsirea de 

soluții prezentare de referate etc. 

6. Tema 6. Migrația și dezvoltarea 

socială 2 

Dezbateri, Analiza unor studii de caz, 

formulare de probleme și găsirea de 

soluții prezentare de referate etc. 

7. Tema 7. Migrația și egalitatea de gen 

 2 

Dezbateri, Analiza unor studii de caz, 

formulare de probleme și găsirea de 

soluții prezentare de referate etc. 

8. Tema 8. Integrarea migrațnilor în 

țările de destinație 2 

Dezbateri, Analiza unor studii de caz, 

formulare de probleme și găsirea de 

soluții prezentare de referate etc. 

 

X. CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII INDIVIDUALE 
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Nr. 

d/o 
Unități de conținut Nr. ore Subiectul Produsul preconizat 

 

1. 

Tema 1. Aspecte conceptuale 

privind migrația populației 
 

16 

Aspecte conceptuale 

privind migrația populației 

Studierea bibliografiei minimale 

indicate 

2. Tema 2. Migrație și 

dezvoltare 

16 Migrație și dezvoltare Studierea bibliografiei minimale 

indicate 

3. Tema 3. Gestiunea migrației 

internaționale ca parte 

componentă a politicilor de 

dezvoltare 

10 

Gestiunea migrației 

internaționale ca parte 

componentă a politicilor de 

dezvoltare 

Formularea unor măsuri ce vizează 

integrarea migrației în politicile de 

dezvoltare 

4. Tema 4. Impactul migrației 

asupra dezvoltării economice  10 

Impactul migrației asupra 

dezvoltării economice  

Elaborare de comunicări legate de 

impactul migrației asupra 

dezvoltării economice 

5. Tema 5. Migrația și piața 

muncii 16 

Migrația și piața muncii Elaborare de comunicări legate de 

impactul migrației asupra pieței 

muncii 

6. Tema 6. Migrația și 

dezvoltarea socială 16 

Migrația și dezvoltarea 

socială 

Elaborare de comunicări legate de 

impactul migrației asupra 

dezvoltării sociale 

7. Tema 7. Migrația și 

egalitatea de gen 

 

10 

Migrația și egalitatea de 

gen 

Elaborare de comunicări legate de 

impactul migrației asupra egalității 

de gen 

8. Tema 8. Integrarea 

migrațnilor în țările de 

destinație 

12 

Integrarea migrațnilor în 

țările de destinație 

Elaborare de comunicări legate de 

integrarea migranților în țările de 

destinație 
 

XI. STRATEGII  DE  EVALUARE 

Metoda de 

evaluare 
Descrierea 

Ponderea 

ÎF ÎFR 

Evaluarea 
inițială sau 
predictivă 

Se realizează la începutul unității de învățare pentru a identifica capacitățile de 
învățare ale studenților, nivelul de pregătire al acestora  etc.  

 
--- 

Evaluare 
formativă 

sau de progres 
(curentă) 

Se efectuează pe parcursul unității de curs/modulului, prin intermediul: testelor de 
cunoștințe şi abilități, referatelor de seminar, lucrărilor practice de laborator etc.  

Reușita curentă 

 
60 % 

Evaluare 
finală 

Se face prin examen în formă scrisă și/sau orală și constă în realizarea unui test-grilă/ 
elaborarea și prezentarea unui proiect. 

40 % 

Media 
generală 

Rezultatul se exprimă printr-o notă sumativă (conform sistemului de apreciere de 
10 puncte), cu acordarea a 6 credite academice. 100% 

 

XII. BIBLIOGRAFIE. SITE-URI  UTILE 

Obligatorie: 1. Dorin Vaculovschi Migrație și dezvoltare. Aspecte social-economice,- 

Chișinău, 2017. 

2. Allison J. Petrozziello, Gender on the move working on the migration-

development nexus from a gender perspective. Training manual.  Santo 

Domingo, Dominican Republic, 2013; 

3. Amartia Sen “Development as freedom”, București, Editura Economică, 

2004. 
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4. Eugeniu Burdelnii, Daniela Terzi-Barbăroșie, Suport de curs: Migrația 

și Dezvoltarea, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Misiunea OIM 

Moldova, UNDP Moldova, Chișinău 2013 

5. Sociologie, coord. Lazăr Vlăsceanu, B. Polirom, 2010 

Recomandată:  1. Alvin Toffler, Al treilea val, B., editura Tehnică, 1980. 

2. Ионцев В.А. Международная миграция населения: 

закономерности, проблемы, перспективы : дисс. на соиск. уч. степ, 

д-ра эконом, наук. Москва: МГУ, 1999. 

3. Мукомель В.И. Миграционная политика в России: Постсоветские 

контексты. Институт социологии РАН. Москва: Диполь-Т, 2005. 

351c. 

4. Сталкер Питер, Международная миграция, М. Книжный клуб, 2015 

Site-uri  utile:  

1 septembrie 2020 Vaculovschi Dorin, doctor în economie, conferențiar universitar 
(Data completării)         (Semnătura titularului de curs: Nume prenume, grad științific, titlu didactic) 

 

 


