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Aprobată la ședința 

departamentului „Business 
Internațional”, 

proces-verbal nr.__ din____, 
 

Aprobată la ședința Comisiei 
Metodice 

a facultății „Relații Economice 
Internaționale”,  

proces-verbal nr.__ din____, 
 

Aprobată la Consiliul facultății 
„Relații Economice 

Internaționale”, 
proces-verbal nr.__ din____, 

 

Șef departament, 
------------------- 

Președinte CM, 
--------------------- 

Președinte CF REI, 
------------------------ 

 
Programa analitică (curriculumul cursului) 

Denumirea cursului Migrația internațională a forței de muncă 

Titularii cursului Hachi Mihai, dr. conf. univ. 
 

Ciclul I (L – licenţa) L Codul 
cursului U.04.A.028.31 Anul II Semestrul III 

Nr. credite 4 Limba de 
instruire 

Româna, 
franceză 

Forma de evaluare finală  
(E – examen, V – verificare) E 

Ore din planul de 
învăţământ 44 Ore studiu individual 76 Total ore pe semestru 120 

 
 
 

 

 

Condiţii de acces 
Obligatorii Economie mondială 

Recomandate Fluxuri economice internaționale 
 

Fundamentare Cursul „Migraţia internațională a forţei de muncă” are drept 
scop formarea unei viziuni sistemice asupra problematicii migraţiei 
internaționale şi impactul acesteia asupra pieţii forţei de muncă şi a 
capitalului uman, precum şi asupra securităţii naţionale şi 
internaționale 

Facultatea REI 

Specialitatea EMREI 

Departamentul BI 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul  
de învăţământ 

(C – curs teoretic, S – seminar, L – activităţi  
de laborator, P – proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 

44 30 14   

Categoria formativă a cursului (F – fundamentală, G – generală, S – de specialitate,  
U – socio-umanistică, M – de orientare către alt domeniu) U 

Categorie de opţionalitate a cursului (O – obligatorie, A – opţională, L – liberă alegere) O 

Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs - 
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Obiectivele/rezultatele 
învăţării  

Obiectivele didactice ale cursului constau în dezvoltarea de 
competenţe şi cunoştinţe în următoarele domenii: 

• abordarea conceptelor ce explică migraţia internațională a forței 
de muncă (MIFM); 

• determinarea particularităţilor de bază ale MIFM; 
• identificarea factorilor, fenomenelor, proceselor, indicatorilor care 

justifică dimensiunea MIFM; 
• aprecierea efectelor economice, sociale, demografice ale migraţiei 

de muncă asupra dezvoltării socio-economice a statelor; 
• argumentarea implementării politicilor migraţioniste pentru statele 

de emigraţie şi statele de imigraţie; 
• evaluarea eficienţei politicii migraţioniste din cadrul unor state, 

regiuni, teritorii; 
 
 

 Denumirea temelor și subiectelor Numărul 
de ore 

 Inclusiv 

P S 
Ore 

studiu 
individual 

I. Migraţia internațională a 
forței de muncă - flux al 

circuitului economic 
internațional 

1.1.  Conţinutul şi particularităţile de 
bază ale migraţiei internaționale 
a forței de muncă.. 

1.2.        Clasificarea principalelor 
abordări ştiinţifice în studierea 
migraţiei. 

1.3. Factori determinanți ai MIFM. 
Studiu individual: studierea 

bibliografiei minimale indicate 

6 4 2 10 

II. Teorii ale migrației 
internaționale a forței de 

muncă 
2.1. Teorii clasice ale migrației. 

2.2. Teorii moderne ale migrației. 
Studiu individual: studiu asupra 
viziunilor optimiste și pesimiste 

asupra migrației 

2 2  5 

III. Migraţia internațională de 
muncă: retrospectivă istorică 

3.1. Evoluţia fenomenului 
migraţional în în timp şi spaţiu. 

3.2. Marele migraţii în Evul 
Mediu. 
3.3. Caracterul migraţional al 
populaţiei în perioada modernă. 
3.4. Procese migraţioniste în 
Europa în perioada globalizării. 
Studiu individual: studiu asupra 
unui stat care și-a modificat statutul 
migrațional din țară de emigrație în 
țară de imigrație 

2 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 
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IV. Tipuri şi direcţii 
contemporane ale migraţiei de 
muncă. Migraţia clandestină 

4.1. Tipuri și direcții ale migrației 
de muncă. 
4.2  Migrația ilegală. 
Studiu individual: migrația 
clandestină în UE: modalități de 
soluționare 

4 2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

10 

IV. Efectele demografice şi sociale 
ale migraţiei internațională a 

forței de muncă 
5.1. Efecte demografice ale 
migrației. Profilul migrantului. 
5.2. Efecte sociale ale migrației. 
Studiu individual: efectuarea unei 
minianchete cu referire la impactul 
socio-demografic al migrației 

4 2 

 
 
 
 

2 
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VI.Efectele economice ale 
migraţiei internațională a forței 

de muncă 
6.1. Migraţia forţei de muncă ca 
factor al dezvoltării. economice. 
Migraţia şi politica economică a 
statelor. 
6.2. Consecinţele migraţiei 
asupra balanţei de plăţi: remitenţele 
migranţilor. 
6.3. Impactul migraţiei asupra 
bugetului consolidat. 
Studiu individual: efectuarea unei 
minianchete cu referire la impactul 

economic al migrației 

6 4 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

10 

VII. Migraţia populaţiei şi 
securitatea naţională şi 

internațională 
7.1. Relaţia dintre migraţiune şi 

securitatea naţională şi comunitară. 
7.2. Aspecte geopolitice şi 

geostrategice ale proceselor 
migraţionale în UE. 

7.3.      Asimilarea şi discriminarea 
imigranţilor. 

Studiu individual: studiu de caz: 
strategii de asimilare  a populației 

aplicate de către unele state ale 
lumii 

2 2 

  
 
 
 
 
 
 

10 

VIII. Politici migraţioniste în 
statele lumii. Legislaţia cu privire 

la migrație 
8.1. Rolul politicilor migraţioniste 

în reglementarea migraţiei în statele 
comunitare. 

8.2. Strategii şi politici europene 
privind migraţia. 

8.3. Politici migraţionale permisive 
şi restrictive. 

Studiu individual: politica 
migraționistă a unei țări la alegere 

6 4 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

7 
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IX. Republica Moldova în 
contextul migraţiei regionale 

9.1. Republica Moldova – ţară de 
emigraţie. 

9.2.     Particularităţile schimbului 
migraţional R. Moldova – UE. 

9.3.     Managementul migraţiei de 
muncă în R. Moldova. 

9.4.       Politica naţională în 
domeniul migraţiei de muncă. 

Studiu individual: studiul unui 
acord bilateral R.Moldova o țară la 

alegere cu privire la migrație 

4 2 

 
 
 
 
 
 

2 
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X. Tendinţe şi perspective în 
evoluţia migraţiei internaționale a 

forței de muncă 
10.1. Tendințe ale MIFM la etapa 

contemporană. 
10.2. Fenomenul migraționist în 
perioada globalizării, integrării 
teritoriale și a internaționalizării 

Studiu individual: studiu de caz: 
fluxul profesioniștilor de tranzit 

2 2 
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Total 44 30 14 76 

Bibliografia minimală 1. Vaculovschi, D. Migrație și dezvoltare. Aspecte socio-economice ale 
migrației. Manual. Chișinău, 2017 /varianta electronică 

2. Moșneaga, V. Migrație și dezvoltare. Aspecte politico-juridice ale migrației. 
Manual. Chișinău, 2017/varianta electronică; 

3. HACHI, M. Economie mondială și integrare europeană. Manual. Migrația 
internațională a forței de muncă. Cap. 5.3, p. 102-112 varinata electronică; 

4. Stephen Castles, Mark J. Miller. The Age of Migration. – London, 2009. 
5. Migration and development. Moscow, 2007, editorial board: Vl. Iontsev 

(variantele în l. engleză şi rusă); 
6. International migration: economics and politics. – Moscow, 2006, editorial 

board: Vl. Iontsev (variantele în l. engleză şi rusă); 
7. Иммиграционная политика западных стран. – Под. ред. Г. Витковской., 

Москва, 2002. 
8. Vasile Dragoş, Corneliu Alexandru. Migraţia şi azilul în contextul pregătirii 

aderării României la UE. – B., 2002. 
9. Raportul BM „Migration and remitances. Factbook, 2011, 2nd Edition 
10. Миграция населения. – выпуск третий Международная миграция. – 

Москва, 2001 

Tehnologiile didactice Forme de organizare: Frontal / individual / în grup; 
Metode de predare: prelegere, explicaţie, problematizare, conversaţie, 
studii de caz etc; 
Mijloace didactice: Folosirea computerului, Prezentare în Power 
Point, etc. 

Modalitatea  
evaluării finale Examinare în scris 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată 

în %) 

Reușita curentă 
Rezultatul la examen / verificare  
(evaluarea finală). 

40% 
60% 

 
 

Timpul total (ore pe semestrul) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 2  8. Pregătire prezentări orale 4 

2. Studiu după manual, suport de curs 4  9. Pregătire examinare finală 14 
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3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4  10. Consultaţii 4 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 14  11. Documentare pe teren 4 

5. Activitate specifică de pregătire seminar 4  12. Documentare pe INTERNET 10 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 2  13. Alte activităţi 3 

7. Pregătire teste, lucrări de control 7    

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) 76 

 
Data completării__________                             Semnătura titularului_______________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Subiecte la disciplina MIFM 
Titular de curs: Mihai Hachi, conf. univ., dr. 

mihaihachi@gmail.com 
1. Conţinutul şi particularităţile de bază ale migraţiei internaționale a forței de 

muncă.. 
2. Clasificarea principalelor abordări ştiinţifice în studierea migraţiei. 
3. Factori determinanți ai MIFM. 
4. Indicatori ai migrației internaționale a forței de muncă. 
5. Teorii clasice ale migrației 
6. Teorii moderne ale migrației 
7. Evoluţia fenomenului migraţional în în timp şi spaţiu. 
8. Marele migraţii în Evul Mediu. 
9. Caracterul migraţional al populaţiei în perioada modernă. 
10.  Procese migraţioniste în Europa în perioada globalizării. 
11. Tipuri și direcții ale migrației de muncă. 
12.  Migrația ilegală. 
13.  Efecte demografice ale migrației. Profilul migrantului. 
14.  Efecte sociale ale migrației. 
15.  Migraţia forţei de muncă ca factor al dezvoltării. economice. Migraţia şi 

politica economică a statelor. 
16.  Consecinţele migraţiei asupra balanţei de plăţi: remitenţele migranţilor. 
17.  Impactul migraţiei asupra bugetului consolidat. 
18.  Relaţia dintre migraţiune şi securitatea naţională şi comunitară. 
19.  Aspecte geopolitice şi geostrategice ale proceselor migraţionale în UE. 
20.  Asimilarea şi discriminarea imigranţilor. 
21.  Rolul politicilor migraţioniste în reglementarea migraţiei.  
22.  Strategii şi politici europene privind migraţia. 
23.  Politici migraţionale permisive şi restrictive. 
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24.  Republica Moldova – ţară a emigraţiei. 
25.  Tențințe migraționiste în Republica Moldova. 
26.  Managementul migraţiei de muncă în R. Moldova. 
27.  Politica naţională în domeniul migraţiei de muncă. 
28.  Tendințe ale MIFM la etapa contemporană. 
29.  Fenomenul migraționist în perioada globalizării, integrării teritoriale și a 

internaționalizării. 
30.  Uniunea europeană – pol al migrației internaționale.  
        Succes! 


	 Inclusiv

