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2. Obiectivele și sarcinile proiectului  

Studierea problemei diasporei moldoveneşti s-a realizat printr-o abordare complexă ce 

includecercetarea şianaliza fenomenului  la  următoarele nivele:  

- socio-psihologic, ce avizatinvestigarea aspectelor socio-psihologice (viziuni, idei, valori, 

orientări, istoria vieţii, perindarea statutelor emigrantului) asupra creării, consolidării diasporii şi 

eficientizării rolului său; interacţiunea dintre diasporă şi populaţia majoritară, contribuţia diasporei 

în transformarea economică şi socială a statului; explorarea potenţialului cultural şi ştiinţific de 

dezvoltarea a diasporei;  

- instituţional, ce a presupus analiza sistemului socio-politic, a sitemului formaţiunilor 

etnoculturale apărute în cadrul diasporei pe de o parte (numărul, distribuirea, aptitudinile, 

bunăstarea şi gradul de integrare din diasporă), iar pe de altă parte activitatea instituţiilor statului 

de origine şi de reşedinţă în realizarea politicilor sale etc.;  

- socio-etatic, orientat spre analizaprincipalelor direcţii ale politicilor publice a statului 

versus diaspora, monitorizarea şi măsurarea impactului politicilor promovate de statul de origine 

şi statul de reşedinţă; gradul de interacţiune cu emigranţii (din ţara sa de origine) şi statul de 

origine;  

- nivel transnaţional avizat investigarea rolului diasporei ca factor de dezvoltarea a relaţiilor 

interstatale; a prezenţei din punct de vedere economic, cultural, lingvistic în alte state; analiza 

experienţei ineracţiunii serviciilor diplomatice şi consulare cu diaspora; eficientizarea şi 

consolidarea capacităţilor guvernului în lucrul cu diaspora; creşterea vizibilităţii nucleelor 

moldoveneşti rezidente în diverse state; analiza rolului diasporei ca agent şi promotor al 

diplomaţiei sociale;  

- ştiinţifics-a orientat spre elaborarea unei concepţii ştiinţifice integre în problema vizată cu 

înaintarea unui sistem complex de recomandări privind facilitarea optimizării şi catalizării 

consolidării diasporelor naţionale, precum şi valorificării potenţialului ei în dezvoltarea Republicii 

Moldova. 

În scopul realizării obiectivelor înaintate au fost propuse următoarele sarcini: 

- analiza aspectelor teoretico-metodologice a politicilor Republicii Moldova în domeniul 

diasporei, elaborarea şi testarea instrumentarului de cercetare; 

- investigarea profilului etno-cultural, instituţional etc. al diasporei moldovenești, cercetarea 

în teren; 

- analiza reţelelor sociale şi capitalului uman în baza rezultatelor cercetării în teren, 

potenţialului politic şi economic al diasporei moldoveneşti; 
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- consolidarea capacităţilor în colaborare cu ţara de origine a diasporei, prezentarea 

raportului general cu concluziile şi recomandările de rigoare. 

În scopul aprofundării cercetării cu privire la capacitătea diasporei moldoveneşti de a 

contribui la dezvoltarea ţării de origine, precum şi elaborării soluţiilor care să optimizeze şi să 

valorifice acest potenţial în contextul modernizării statului nostru şi integrării europeane, pentru 

anul 2019 s-a propus următoarea direcție de cercetare: Politicile Republicii Moldova în domeniul 

liberalizării regimului de vize în contextul realizării Acordului de asociere cu Uniunea 

Europeană. În acest context a fost oportună evaluarea impactului liberalizării regimului de vize 

din perspectiva menținerii de către migranți a contactului cu țara de origine și contribuția lor la 

dezvoltarea ei. La această etapă politicile elaborate și implementate de autoritățile moldovenești 

în domeniul migrației și diasporei au primit un impluls nou, fiind influențate și de modificarea 

politicilor promovate de Uniunea Europeană în domeniul regimului liberalizat de vize  în raport 

cu statele Parteneriatului Estic,  aspect  puțin studiat de comunitatea științifică. În scopul elucidării 

complexe a direcției de cercetare, se propune ca subiectul enunțat să fie cercetat și în aspect 

comparativ. Reieșind din cele menționate, au fost trasate următoarele obiective: 

• cercetarea impactului (influenței) regimului de vize asupra modificării și diversificarea fluxurilor 

migraționale din Republica Moldova; 

• de comparat impactul regimului liberalizat de vize asupra modificării și diversificării fluxurilor 

migraționale în statele-membre a Parteneriatului Estic; 

• analiza modificării / schimbării politicilor promovate de Uniunea Europene în domeniul 

regimului liberalizat de vize în raport cu statele Parteneriatului Estic; 

• de comparat practicile de elaborare și implementare a politicilor statelor Parteneriatului Estic în 

domeniul migrației și diasporei în contextul liberalizării regimului de vize. 
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3. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului 

Pe parcursul proiectului au fost desfășuratecercetări sociologice empirice (calitative si 

cantitative) în teren:  

-au fost intervievați 538 persoanedin Italia, Germania, Portugalia, Israel și Rusia. Persoanele 

au fost selectate prin metoda bulgărelui de zăpadă. Majoriatea interviurilor au fost realizate la 

distanță cu ajutorul email / skype (compleatea neasistată) sau completarea asistată prin 

intervievarea directă (Skype, telefon). În chestionare au fost abordate următoarele aspecte: plecarea 

și șederea migranților peste hotare; relațiile cu Moldova; organizațiile Disporei moldovenești, 

transferurile bănești. 

- au fost realizate 47 interviuri în profunzime cu experți în Republica Moldova, Rusia, Italia, 

Germania, Portugalia, Israel, Marea Britanie, 11 focus-grupe cu migranții moldoveni  în aceste 

state. Au fost intervievați reprezentanții corpului diplomatic moldovenesc din Republica Moldova 

și peste hotare, liderii asociațiilor diasporale moldovenești în străinătate, specialiști în 

managementul migrațional, reprezentanții mediului academic, businessmanii moldoveni.  

Prelucrarea şi sistematizarea datelor empirice obţinute s-a realizat prin intermediul 

metodelor şi tehnicilor speciale cu utilizarea tehnologiilor moderne (programul SPSS, ş.a.) și au 

permis formularea unor constatări: 

Structura de rețea a diasporei moldovenești: tipuri și forme. Rolului rețelelor sociale în 

formarea diasporei moldovenești 

- o tipologie a diasporei moldoveneşti este distribuită după cum urmează: parents -

9.9%, 9,4%, husband-wife-5.9%, sister/brother-26.8%, relatives- 35.7%, 12.3%. 

- prezenţa copiilor în ţara gazdă determină intenția de a sta în cazul în care există 

variabile "sotul" la 67,3% din respondenţi "children"-60.3%, "parents"-57.6%, 

"wives"-51.4%, sora/fratele "- 42.1%, „rudele"- 49.2%. 

- în general, aceste studii arată că având reţele de rudenie creşte intenţia de a rămâne 

în statul membru gazdă de către o medie de 10%. 

- mai mare nivel de statutul profesional migranţilor moldoveni în ţara gazdă, astfel 

încât cel puţin exprimat intenţia să se întoarcă în Republica Moldova: cel mai mic 

status-68.2%, average-63.8%, highest-35.4% şi pupils/students-28.6%; 

Tipurile asociațiilor diasporei sunt diferite, în funcție de statutul juridic, modelul de administrare a 

afacerilor și domeniul de acvitate. Există asociații care acvează de mult mp, și-au câșgat o anumită imagine 

prin acțiuni de ordin cultural și social atât în țara de ședere, cât și în Republica Moldova. Astfel32 de 

asociații reprezintă Italia, 10 - Rusia, câte două - Portugalia, Germania și Marea Britanie.Despre asociațiile 

din Izrael nu se deține informație. Activitatea asociațiilor diasporei a fost analizată din perspectiva 

organizării; finanțării, solidarității și colaborării între instuțiile diasporei, etc 



7 

 

Analiza impactului comunităților diaporale asupra procesului politic în statele de origine 

constată că consolidând structurile diasporale și capitalizând oportunitățile sale de integrare în 

economia mondială, multe dintre comunitățile extra-teritoriale au devenit actori politici în acțune 

și și-au crescut potențialul de exercitare a influenței în societățile sale de origine. Printre formele 

de participare politică a diasporelor in dependență de amplasare deosebim: 

Statul de reședință Statul de origine 

directă indirectă directă indirectă 

Exprimarea dreptului 

la vot 

Înaintarea candidaturii 

la vot 

Informare 

Crearea agendelor 

Acțiune directă 

Finațarea acțiunilor 

politice 

Lobby 

Votul 

Reprezentarea politică 

Stabilirea agendelor 

Investiții directe sau 

remitențe 

Finanțarea 

Suport sau acțiune 

directă 

 

Studiul conține analiza cazurilor cînd migraníi devin niște stakeholders/factori politici 

importanți pentru ambele state și pot înclina balanța unui partid politic sau a unei politici/reforme. 

Totodată a fost studiat specificul politicilor în domeniul diasporei și schimbările din ultimii 

ani, inclusiv problemele diasporei în procesul de integrare socială în țările UE, precum și 

rezultatele și experiența Republicii Moldova în conlucrarea cu diaspora, cazul Republicii Italiene. 

Studiul abordează o problemă de actualitate cu care se confruntă guvernarea și societatea 

moldoveneasca, şi anume transformările din procesul migraţional în comunităţi diasporale, atât 

din perspectiva politicilor guvernamentale cât şi din punctul de vedere al implementării în practică 

a acestor politici. 

A fost realizat studiul cu privire la analiza cadrului normativ ce reglementează domeniul 

diasporei, atât la nivel internațional și național. Cercetarea privind analiza bazei normative la 

nivel național privind cooperarea Republicii Moldova cu Diaspora a constatat că în ultimii ani, 

autoritățile moldovenești au recunoscut importanța domeniului diaspora, migrație și dezvoltare, 

care poate contribui la dezvoltarea economică şi socială a ţării. Strategia naţională de dezvoltare 

„Moldova 2020”, urmăreşte dezvoltarea ţării prin creşterea economică şi reducerea sărăciei, 

contribuind la edificarea unui stat prosper, cu un nivel înalt de viaţă pentru toţi cetăţenii. Totodată, 

a fost analizat cadrul normativ existent din domeniul diasporei în Israel, Armenia, Serbia, Ungaria, 

Georgia, Federația Rusă, Republica Moldova problema diasporei, relația sa atât cu statele de 

origine, cât și cu statele gazdă, nu este reflectată în mod adecvat în cadrul de reglementare 

internațional și național. Unele țări protejează drepturile compatrioților la nivel constituțional. Alte 

țări au adoptat legi care reglementează relațiile cu compatrioții din străinătate. 
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În Republica Moldova cadrul normativ ce reglementează domeniul diasporei este suficient 

de dezvoltat și care ne indică că autoritățile moldovenești sunt interesate să dezvolte o cooperare 

reciproc avantajoasă cu diaspora moldovenească (Strategia națională ”Diaspora-2025”). 

A fost studiată participarea diasporei moldovenești  la evenimente sociale, politice, 

economice și culturale  prin intermediul media, prin identificareamijloacele media și forme de 

comunicare utilizate de membrii diasporei moldovenești; determinarea rolurilor media în direcția 

facilitării participării sociale, politice, economice și culturale a moldovenilor de peste hotare; au 

fost analizate atitudinile și comportamentele moldovenilor din diaspora care duc la alegerea și 

utilizarea de către aceștia a unor mijloace media și forme de comunicare în defavoarea altora; au 

fost identificate și analizate modelele de participare socială, politică, economică și culturală a 

comunităților de moldoveni din afara țării, cu scopul de a stabili rezonanța relațiilor moldovenilor 

din afara țării cu Republica Moldova și țara gazdă.  

Rezultatele obținute contribuie implicit la îmbogățirea cunoștințelor și la o înțelegere mai 

bună ale efectelor mobilizării în masă facilitată de platformele sociale disponibile în mediul online. 

Realizarea studiului privind analiza fenomenului migrației în Republica Moldova prin 

prisma dezvoltării și mobilității sociale s-a axat pe  cercetarea următoarelor aspecte: implicarea 

migranţilor şi diasporei la dezvoltarea durabilă a ţării; formularea politicilor de dezvoltare 

destinate migranților moldoveni reîntorşi; dificultăţile de integrare a diasporei moldovenești în 

politicile de dezvoltare a țării. 

Realizarea cercetării privind activitățile și practicle transnationale ale migrantilor 

moldoveni. În acest scop a fostanalizată practica transnațională a migranților moldoveni în șase 

țări: Rusia, Italia, Portugalia, Germania, Anglia și Israel, prin prisma  variabilelor: vârsta, ocupația 

profesională, durata șederii în țara de migrație, utilizarea resurselor on-line și volumul practicilor 

transnaționale ale imigranților moldoveni. În cadrul cercetării s-au identificat tipurile și formele 

practicilor transnaționale ale migranților moldoveni: individual, familial, de grup, diasporal, 

obișnuit, sporadic etc; structura și funcția practicilor transnaționale în procesul de formare și 

dezvoltare a diasporei moldovenești. Schimbarea și continuitatea practicilor transnaționale în 

diferite etape ale funcționării diasporei; practicile diasporei ca proces și comportament: aspectul 

generațjonal, evidențiându-se practicile diasporei migranților moldoveni în procesul conservării 

/dezvoltării identității individuale și etnice într-un context transnațional. 

Pentru perioada 02.01.2019-31.12.2019 echipa de cercetare a avut ca obiectiv analiza 

aspectelor teoretico-metodologice a politicilor Republicii Moldova în domeniul liberalizării 

regimului de vize și a experienței internaționale în acest domeniu. În acest context s-a studiat și 

delimitat concepţia complexă şi integră a problemei investigate cu stipularea conţinutului ei 
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concret (aspecte, dimensiuni şi corelaţii cu alte fenomene şi procese sociale) pentru cazul 

Republicii Moldova. 

De asemenea s-au identificat practici internaționale privind elaborarea și implementarea 

politicilor în domeniul liberalizării regimului de vize, fiindanalizate experiența statelor, avantajele 

si dezavantajelor acestor politici. 

În scopul elucidării profunde al subiectului de cercetare s-a preconizat realizarea unui 

sondaj pe tema „Atitudinea cetățenilor moldoveni față de regimul liberalizat de vize cu UE”,ceea 

ce a permite formarea unei baze complete de date empirice de ordin cantitativ şi calitativ (în limbaj 

natural) însoţite de tabele, grafice, comentarii cu posibilitatea de verificare şi reproducere a 

informaţiilor colectate. 

Pe parcursul perioadei au fost elaborate metodologia de cercetare (în baza documentării, 

analizei prealabile și opetaționalizarea conceptelor, elaborării și definirii ipotezelor de lucru)și 

instrumentariul științific - chestionarul pentru realizarea cercetării pe tema studiată. În lina aprilie 

2019 a fost realizată cercetarea-pilor și în unile mai-septembrie 2019 a fost organizat și desfășurat  

sondajul pe un eșantion de 433 persoane. 

Rezultatele sondajului au arătat că: 

• Introducerea regimului liberalizat de vize cu UE pentru cetățenii Republicii Moldova a creat 

condiții favorabile pentru creșterea mobilității migrației. Dacă până în anul 2014, 73,0% dintre 

respondenți au călătorit în străinătate, după 2014, tendința de mobilitate este în creștere - 

83,6%. 

• Călătoriilefără viză amoldovenilorauprioritate: 58,1% aucălătorit înalte țări 

înbazaregimuluifără vize, apatrapartefolosindpașaportuluneialte țări și 16,6% înbaza 

regimuluidevize. 

• După anul 2014, se mărește numărul calatoriilor în străinătatea a două grupe de respondenți cu 

vârste cuprinse între 18 și 29 de ani și 30-44 ani, respectiv: (+ 24,4%) (+ 2,8%). În celelalte 

două grupe frecvența călătoriilor s-a redus: 45-59 ani - (-5,0%) și 60+ - (-30,4%). 

• Nivelul veniturilor respondenților influențează semnificativ frecvența călătoriilor în străinătate 

după  anul 2014. Printre respondenții cu cel mai mic venit au călătorit în străinătate 67,0%, cu 

venitul mediu - 87,1% și cu  venit înalt- 92,6% 

• Atât respondenții barbați, cât și femeiși-au sporit mobilitatea migrației după 2014: bărbați 

76,8% (+ 11,9%), femei 70,1% (+ 9,8%). 

• Ponderea tuturor tipurilor de regimuri de călătorie în țările CSI este mai mică decât în UE(28+): 

regimul de vize a fost utilizat în proporții de 51,5% și 86,8%, călătorii fără viză 60,9% și 

84,0%, folosirea pașapoartelor unei alte țări pentru călătorii a fost de 44,7% și 91,3%. 
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• După  anul 2014, fluxul mobilității își schimbă semnificativ direcția: călătoriile în UE 

reprezintă 60,5%, în țările CSI (Rusia, Ucraina, Belarus) - 36,8%. 

• Călătorind în străinătate, atât bărbații, cât și femeile vizitează mai des țările UE decât CSI: 

respectiv 89,0% și 50,3% (bărbați) și 84,0% și 54,0% (femei). 

• Călătorind în străinătate, toate grupele de vârstă vizitează mai des țările UE decât CSI: grupul 

„18-29 ani” - 88,9% și 47,3%, grupul „30-44 ani” - 84,8% și 47,8%, grupul „45-49 ani”- 82,3% 

și 72,6%, iar grupul„ 60 ani și mai mult ”- 72,7% și 63,6%. 

• Liberalizarea regimului de intrare după  anul 2014 a avut un efect pozitiv asupra frecvenței 

vizitelor în zona UE / Schengen (UE28 +): jumătate dintre respondenți au afirmat că călătoriile 

lor în UE au devenit mai frecvente - 52,5%, călătoriile au rămas aproape la același nivel - 

39,3% și le-a fost dificil să evalueze frecvența vizitelor - 8,2%. 

• Respondenții care au călătorit în UE după 2014 au întâlnit următoarele tipuri de încălcări a 

regimului liberalizat de  vize: angajare ilegală (muncă) - 76,4%, ședere ilegală în UE mai mult 

de 90 de zile - 76,4%, - încălcarea ordinii publice în UE - 22,3%, - intrare în UE în baza 

documentelor străine sau false - 25,5%, - acțiuni criminale - 22,7%. 

• Au încălcat prevederile regimului liberalizat de vize în UE 6,6% dintre respondenți (N = 23) 

care au vizitat UE: angajare ilegală (muncă) - 60,9%, ședere ilegală în UE mai mult de 90 de 

zile - 30,4%, încălcarea ordinii publice în UE28 + - 8,7%. 

• Majoritatea persoanelor chestionate (87,1%) au evaluat pozitiv regimul fără vize, 1,6% negativ 

și 9,5% s-au declarat indiferenți. 

• În opinia a 59,8% respondenți introducerea regimului liberalizat de vize a favorizat Republica 

Moldova, Uniunea Europeană - 28,5% și le-a fost dificil să răspundă - 8,7%. 

• În modelul orientărilor valorice, regimul liberalizat de vize este perceput de către respondenți 

ca valori terminale –107,5% și instrumentale (mijloace) - 244,9% 

• Printre dezavantajele regimului liberalizat de vize respondenții menționează: lipsa accesului 

liber în UE -33,4%, dreptul la muncă -46,7%, necesitatea de a avea sume importante de bani-

19,9% (572 răspunsuri = 100%). 

• Scopurile principale al călătoriilor respondenților înainte și după 2014 sunt următoarele: 

odihnă, turism - 67,0% și 73,1%; muncă - 31,0% și 32,7%, în căutarei de loc de muncă - 10,0% 

și 7,5%; studiu - 3,7% și 8,7%; familie,  vizitarea  rudelor - 2,0% și 2,6% și cumpărături - 1,3% 

și 1,2%. 

• Majoritatearespondenților - 95,6% cunosccondițiilecălătoriilor 

înbazaregimuluiliberalizatdevize înUE și înspațiulSchengen, iar 4,4% nuposedă 

informațiiveridice. 
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4. Rezumat  

A fost formată baza completă de date empirice de ordin cantitativ (statistice) şi calitativ (în 

limbaj natural) însoţite de tabele, grafice, comentarii cu posibilitatea de verificare şi reproducere 

a informaţiilor colectate (chestionare şi ghiduri de interviu completate, înregistrări audio a focus-

grupurilor, interviurilor în profunzime). 

Au fost identificate tipuri legate de structura rețelei de migrație din Moldova; identificate 

structuri de rețea tipică legată de migrație din Moldova, formarea comunității moldovenești; a fost 

determint statutul și structura profesională a migrației forței de muncă din Moldova și identificată 

influența statutului și structurii profesionale a migrației forței de muncă din Republica Moldova 

cu privire la formarea diasporei moldovenești. 

Au fost cercetate probleme de dezvoltare a asociațiilor Diasporei în statele gazdă: 

organizarea, direcțiile de activitate, colaborarea cu alte institutii ale Diasporei moldovenesti în țara 

de reședință, constatîndu-se un grad scăzut de implicare a migranților moldoveni în activitatea 

comunităților. Specificul Diasporei moldovenesti: probleme de identitate lingvistică, etnică, 

religioasă, politică, etc Cea mai importantă sarcină a  asociațiilor diasporale în viziunea migranților 

moldoveni constă în susținerea cunoașterii culturii naționale la copii (limbă, istorie, literatură, 

tradițiilor etc.). Această fapt deschide un câmp larg de activitate pentru asociațiile diasporei, care, 

în cooperare cu Republica Moldova în țările gazdă ale migranților pot deschide școli de duminică, 

cercuri de studiere a limbii, istoriei, literaturii, tradițiilor din Moldova. Acest lucru, la rândul său, 

va contribui la consolidarea comunității moldovenești.  

Asociațiile și grupurile diasporei au un rol important în realizarea acțiunilor și obiecvelor 

strategice în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare. Factorul integrator pentru toate structurile 

diasporei este apartenența națională și civică. 

Referitor la impactul comunităților diaporale asupra procesului politic în statele de origine 

constatăm că modul de implicare a diasporelor în politica statelor sunt mai degrabă o reflecție 

sinequanon a unor inițiative legislative și instituționale puse în aplicare de-a lungul timpului și la 

diferite niveluri, de multe ori fără a avea drept scop primar și bine orientat spre diasporă. De cele 

mai multe ori aceste politici nu sunt o strategie unitară coordonată de stat. Inițiativele care, totuși, 

sunt promovate de țările de origine sunt destul de specifice și ad-hoc, și chiar dacă sunt preluate 

din practica mondială drept o orientare strategică globală, este destul de dificil ca aceste politici să 

reprezinte sau să țină cont de interesele tuturor actorilor implicați. 

 La momentul actual un număr considerabil de cetățeni ai Republicii Moldova se află în 

afara țării, iar diminuarea numărului de migranți prin revenire nu este unul de natură să schimbe 

dramatic realitatea, iată de ce considerăm că guvernul Republicii Moldova trebuie să își realizeze 

politicile sale electorale, pornind de la aceste particularități. 
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Totodată, diaspora este un agent de schimbare important pentru țara noastră, din pespectiva 

contribuției sale la menținerea sistemului economic prin remitențe și potențialul său de antrenare 

în dezvoltarea statului. Noul sistem electoral, care vine să fie implementat, trebuie să pornească 

de la incluziunea electorală și reprezentarea politică a membrilor diasporei Republicii Moldova.   

În urma analizei fenomenului migrației în Republica Moldova prin prisma dezvoltării și 

mobilității sociale s-a constatat că indiferent de forme și cauze, fenomenul migrație din țară în 

ultimii ani, reprezintă un impact enorm asupra dezvoltării umane. Migrația forței de muncă a 

Republicii Moldova influențează semnificativ și funcționalitatea economiei naționale.  

Menținerea intensității migrației în Republica Moldova este determinată de o serie de factori 

și caracteristici precum:transformările profunde sociale, economice și politice din țară;căutarea 

unor oportunități sociale și economice mai bune;relațiile sociale, internaționalizarea căsătoriilor, 

culturilor;declinul demografic, completarea inegală a pieței de muncă, etc. 

Rezultatele obținute în cadrul cercetării cu privire la cercetarea atitudinilor și 

comportamentului diasporeiîn alegerea și utilizarea mijloacelor media denotă și faptul că membrii 

diasporei moldovenești aleg și utilizează mijloace media și forme de comunicare în încercarea de 

a găsi spații de reprezentare și exprimare. Membrii diasporei moldovenești se întrunesc pe arena 

publică virtuală, lansează idei și participă în dezbateri cu privire la diferite evenimente sociale, 

politice, economice și culturale importante ce au loc acasă și la nivel internațional. Mass-media 

împuternicește cetățenii din comunitățile moldovenești din afara Republicii Moldova să se manifeste 

în mod liber și cu impact important asupra evenimentelor sociale, politice, economice și culturale de 

mare amploare din viața lor. 

A fost cercetatspecificul politicilor în domeniul diasporei și schimbările din ultimii ani, 

inclusiv problemele diasporei în procesul de integrare socială în țările UE, precum și rezultatele și 

experiența Republicii Moldova în conlucrarea cu diaspora.  

Analiza experienței instituțiilor naționale și actorilor non-guvernamentali în implementarea 

politicilor de management al diasporei în Moldova, a arătat că evaluâd impactul migrației asupra 

dezvoltării țării, autoritățile moldovenești încearcă să elaboreze și să promoveze o politică de stat 

coerentă privind diaspora printr-o abordare integrată. 

Un alt moment important se referă la cercetarea activităților și practiclor transnaționale ale 

migranților moldoveni. În cadrul cercetării s-au identificat tipurile și formele practicilor 

transnaționale ale migranților moldoveni, structura și funcția practicilor transnaționale în procesul 

de formare și dezvoltare a diasporei moldovenești. Schimbarea și continuitatea practicilor 

transnaționale în diferite etape ale funcționării diasporei; practicile diasporei ca proces și 

comportament: aspectul generațjonal, evidențiându-se practicile diasporei migranților moldoveni 

în procesul conservării /dezvoltării identității individuale și etnice într-un context transnațional. 
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În scopul aprofundării cercetării cu privire la capacitătea diasporei moldoveneşti de a 

contribui la dezvoltarea ţării de origine, precum şi elaborării soluţiilor care să optimizeze şi să 

valorifice acest potenţial în contextul modernizării statului nostru şi integrării europeane, au fost 

cercetate: politicile Republicii Moldova în domeniul liberalizării regimului de vize în contextul 

realizării Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În acest context a fost evaluat impactul 

regimului liberalizat de vize din perspectiva menținerii de către migranți a contactului cu țara de 

origine și contribuția lor la dezvoltarea statului de origine. 

Cercetările realizate au constatat schimbări în orientările de migrație ale cetățenilor 

moldoveni în contextul regimului liberalizat de vize cu UE, a fost realizată o analiză comparativă 

a mobilității migraționale a populației Republicii Moldova înainte și după 28.04.2014, a fost 

realizată o evaluare a beneficiilor unui regim fără viză, motivația de a călători în străinătate înainte 

și după primirea unui regim liberalizat de vize, sprijinul informational privind regimul liberalizat 

de vize și o serie de alte probleme urgente legate de schimbarea mobilității migraționale ale 

cetățenilor moldoveni. 
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5. Concluzii  

Cercetările realizate au fost orientate spre studierea fenomenului diasporei moldoveneşti atât 

pe plan teoretico-metodologic, cât şi empiric. În primul caz fenomenul vizat a fost examinat din 

perspectiva teoriei „push and pull factor„ a reţelelor sociale şi capitalului uman, a 

transnaţionalismului etc. Aspectul empiric al studiului rezidă din realizarea cefrcetărilor ce implică 

următoarele metode: politologice (behavioaristă, sistemică, legal-instituţională, cross-naţională), 

precum şi cercetare sociologică cantitativă (sondaj), interviu structurat, interviu în profunzime, 

aprecierile experţilor, focus-grup, studiu de caz, metoda biografică, cercetări panel, content-

analiză. 

Problema diasporei şi potenţialului ei, a rolurilor pozitive pe care şi le poate asuma, relaţia 

diaspora – statul de reşedinţă, realizarea rolului de instrument de dezvoltatre, protecţie şi lobby 

sunt aspecte importante neacoperite de cercetările ştiinţifice derulate până la moment în ţara 

noastra, dar care sunt imperative şi stringente.  

Problema comunităților de moldovenești și a diasporei suscită nu doar un interes ștințific, ci 

și unul polic practic. În conformitate cu sondajele, o mare parte dintre migranții moldoveni nu 

planifică să mai revină în țara de origine și este important ca aceștea să rămână în câmpul de vedere 

al statului moldovenesc, evitându-se situația în care compatrioții noștri vor dispărea în țările de 

destinație și se vor dizolva în societatea gazdă. Statul Republicii Moldova trebuie să se asigure că 

ei vor păstra relații cordiale, amiabile cu țara de origine, vor contribui la evoluția democratică și 

civilizată a Republicii Moldova. 

Cercetările realizate au arătat că introducerea regimului liberalizat de vize cu UE pentru 

cetățenii Republicii Moldova a condiționat creșterea mobilității migrației. Totodată a fost 

constatate schimbări în orientările de migrație ale cetățenilor moldoveni în contextul regimului 

liberalizat de  vize cu UE: după  anul 2014, fluxul mobilității își schimbă semnificativ direcția: 

mai mult de jumătatedin călătorii fiind în UE, restul în țările CSI. În viziunea majorității cetățenilor 

RM regimul liberalizat de vize este evaluat pozitiv, însă sunt menționate și unele dezavantaje: lipsa 

accesului liber în UE; dreptul la muncă; necesitatea de a avea sume importante de bani. Scopurile 

principale al călătoriilor cetățenilor RM sunt următoarele: odihnă, turism; muncă; în căutarei de 

loc de muncă; studii; familie,  vizitarea  rudelor și cumpărături.Majoritatea persoanelor dețin 

informații veridice privind condițiile călătoriilor în baza regimului liberalizat de  vize în UE. 

Regimulliberalizat de vize cu Uniunea Europeană oferă beneficii importante cetățenilor RM 

și întărește legăturile sociale, culturale și economice cu UE. Însă la cinci ani de la liberalizarea 

regimului de vize, instituțiile europene sunt preocupate de abaterile de la standardele democratice 

și de statul de drept, ceea ce poate duce la suspendarea regimuluiliberalizat de vize. Autoritățile 
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Republicii Moldova ar trebui să depună toate eforturile pentru a rezolva problemele existente la 

acest capitol, astfel încât cetățenii moldoveni să poată continua să se deplaseze liber în Europa. 

 

6. Participarea în programe și proiecte internaţionale (ORIZONT 2020, SCOPES, JOP, 

IRSIS, NATO, etc.),  inclusiv propunerile prezentate/câștigate în cadrul concursurilor 

naționale și internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului realizat 

 

În cadrul concursului „Program de Stat (2020-2023)” a fost înaintată propunerea de proiect 

„Transnaționalismul și valorificarea potențialului migrațional al cetățenilor moldoveni în 

procesul de reântoarcere și (re)integrare în Republica Moldova”, coordonator de proiect 

V.Moșneaga, dr. hab., prof. univ. 
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Anexa nr. 2 

 

LISTA  

lucrărilor publicate în cadrul proiectului de cercetare 

Monografii (naţionale / internaţionale): 1 

1. MOȘNEAGA V.Cartografierea diasporei moldovenesti in Germania, Israel, Italia,  Marea Britanie, 

Portugalia si Rusia (în l. română, l. engleza și l. rusă). Ch.: OIM, 2017. 220 p. ISBN 978-9975-4422-

1-3. 

2. MOSNEAGA V. (ed.) Visa-free regime: international and Moldovan experience. (in limba 

engleza). – Chisinau, 2019, 160 p. 

 

Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale): 

1. MOȘNEAGA V. Migrația și dezvoltarea: aspecte politico-juridice. – Ch.: OIM, 2017, 118 

p. ISBN 978-9975-89-075-5. 

Capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale): 3 

1. MOȘNEAGA V., BUCĂTARU I. Party members and their importance in the Republic of 

Moldova. În: Gherghina S., Iancu A., Soare S. (Eds.) Party Members and Their Importance 

in Non-EU countries. A comparative analysis. – theUnited Kingdom, London, Routledge, 

2018, p.201-217 

2. MOSNEAGA V., TURCO T., MOSNEAGA GH. The Republic of Moldova and NATO: 

the specificity of relations in the context of Moldovan neutrality. În: David vs. Goliath: 

NATO war against Yugoslavia and its implications.Vukovic N. (ed.) Beograd, IIPE, FSS, 

2019, p.417-440.ISBN 978-86-7067-261-1 

• articole din reviste cu factor de impact    0,01-0,09 

1. SVETLICINÂI R.,TURCO T. Political, Legal and Institutional Aspects of the Policy of 

the Management of Diaspora in the Republic of Moldova. Slovak Journal of Political 

SciencesVol. 19 No 1, 2019, pp.25-41. ISSN 1335-9096 

Articole din reviste naţionale: 15 

• categoria C 

1. IAȚCO M.Fenomenul migrației în Republica Moldova prin prisma dezvoltării și 

mobilității sociale/The migration phenomenon in the Republic of Moldova through a prism 

of social development and mobility. Revista ştiinţifică trimestrială MOLDOSCOPIE nr.3 

(LXXIV), pp. 33-43, ISSN 1812-2566 

2. CREȚU M., Discriminarea imigranților moldoveni pe teritoriul Italiei. Cazul orașelor 

Brescia, Milano și Roma, Revista Studia Universitatis Moldaviae, nr.8(98), Seria Științe 

Sociale, 2016,  ISSN 1814-3199 
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3. IAȚCO M. Influenţa migraţiei şi inegalităţilor sociale asupra politicilor pieţii muncii în 

Republica Moldova. MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2017, nr. 2 

(LXXVII), Chișinău: 2017, pp. 33-43, ISSN 1812-2566 

4. CREȚU M. Atitudinile și comportamentele diasporei redefinesc semnificațiile și rolurile 

mass-media. Cazul moldovenilor din afara Republicii Moldova stabiliți în Italia, Federația 

Rusă și Spania. Revista Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr.8 (108), Seria Științe Politice și 

Administrative, pp. 21-29, ISSN 1814-3199 

5. MOSNEAGA V., TURCAN V., MOȘNEAGA GH.Business-ul moldovenesc în Italia: 

componentele succesului. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiza politica). Nr.3 

(LXXVIII), 2017. – Chisinau, USM, USPEE, AMSP, p.128-140, ISSN 1812-2566 

6. MOȘNEAGA V., ȚURCAN V., MOȘNEAGA GH.Современная миграция молдавского 

населения: основные причины и мотивы (по результатам социологических 

исследований в Великобритании, Германии, Израиле, Италии, России и Португа-

лии). Moldoscopie(Probleme de analiză politică). 2018, 1 (LXXX), 84-101. ISSN 1812-

2566. 

7. MOȘNEAGA V., MOȘNEAGA G.Безвизовый режим стран Восточного Партнерства с 

ЕС: эффекты и политики. Moldoscopie(Probleme de analiză politică). 2018, 2 

(LXXXI),106-133. ISSN 1812-2566. 

8. MOȘNEAGA V. Политика молдавского государства в области миграции и диаспоры: 

специфика современного этапа (по результатам социологического опроса). 

Moldoscopie(Probleme de analiză politică). 2018, 2 (LXXXI),86-105. ISSN 1812-2566. 

9. MOȘNEAGA V., ТУРКО Т., РУСНАК Г., MOȘNEAGA GH.Преподавание миграци-

онной тематики в системе высшей школы: организационно-методические аспекты. 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). 2018, 3 (LXXXII), 177-200. ISSN 1812-

2566. 

10. MOȘNEAGA V., MOȘNEAGA GH. Белоруссия и безвизовый режим ЕС. 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). 2018, 4 (LXXXIII),161-174. ISSN 1812-

2566. 

11. IAȚCO M. „The influence of migration on the situation of unemployment on the both coasts 

of Nistru river”.MOLDOSCOPIE  (Probleme de analiză politică). 2018, 3 (LXXXII), 34-

42. ISSN 1812-2566. 

12. МОШНЯГА В., ЦУРКАН В., РУСНАК Г.Поселенческая мобильность молдавских 

трудовых мигрантов в Республике Молдова и шести странах миграции. Revista 

ştiinţifică trimestrială MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică).nr.1 (LXXXIV), 

2019. pp. 104-137.ISSN 1812-2566 
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13. MOSNEAGA V., МОSNEAGA GH. Moldovan labor migration into the European Union. 

Revista ştiinţifică trimestrială MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză 

politică).nr.1(LXXXIV), 2019. pp. 154-187. ISSN 1812-2566 

14. PUTINĂ N. Contribuția diasporelor în dezvoltarea statelor de origine (cazul statelor din 

spațiul post-sovietic). Revista ştiinţifică trimestrială MOLDOSCOPIE (Probleme de ana-

liză politică).nr.1 (LXXXIV), 2019. pp. 71-81. ISSN 1812-2566 

15. IAȚCO M. The realities of employment policies of young people in the context of 

migration processes in the Republic of Moldova. Revista ştiinţifică trimestrială 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică).nr. 2(LXXXV), 2019, pp. 90-105 

Articole în culegeri (naţionale / internaţionale): 29 

1. Мошняга В., Цуркан В., Мошняга Г. Европа и современный миграционный кризис. 

Современные миграционные процессы: состояние и современные формы.Материалы 

международной научной конференции. Тирасполь, 17 декабря 2015 года – Кишинэу, 

МОМ, 2016, с. 34-55 

2. Мошняга В., Цуркан В., Мошняга Г. Миграционные намерения как необходимый этап 

миграционного поведения жителей Республики Молдова. Moraru V. (coord.) Migratia, 

diaspora, dezvoltare: noi provocari si perspective. – Chisinau, Sirius, 2016 (0,8 с.а.) 

3. IAȚCO M.Componenta social-culturala a consolidării diasporei moldove-

nesti.Современныемиграционныепроцессы: сос-

тояниеисовременныеформы.МатериалымеждународнойнаучнойконференцииТираспол

ь, 17 декабря 2015 года – Кишинэу, МОМ, 2016, с. 218-223 

4. PUTINA N. Diaspora și relațiile cu statul de origine: modele de 

interacțiune.Современныемиграционныепроцессы: состояниеисовременныеформы. 

МатериалымеждународнойнаучнойконференцииТирасполь, 17 декабря 2015 года – 

Кишинэу, МОМ, 2016, с. 236-240 

5. ТУРКО T., СВЕТЛИЧНЫЙ Р.Разработка и имплементация политики управления 

диаспорой в Республике Молдова.Современныемиграционныепроцессы: сос-

тояниеисовременныеформы. 

МатериалымеждународнойнаучнойконференцииТирасполь, 17 декабря 2015 года – 

Кишинэу, МОМ, 2016, с. 250-257 

6. TURCO T. Политика управления диаспорой в Республике Молдова.Материалы 

международной научной конференцииГрузия и Молдова: опыт построения 

демократического государства. - Tбилиси, 2016, 26 февраля, с. 132-142, ISBN 978-9941-

0-8985-5 

7. ЦУРКАН В, МОШНЯГА В.Профессиональная идентификация молдавских трудовых 

мигрантов: проблемы и решения (по результатам социологического исследования шести 
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стран).Политика и практика регулирования миграции в условиях современных вызовов. 

Материалы международной научно-исследовательской конференции. Тирасполь, 27 

января 2017 года– Кишинэу, Международная организация по миграции, миссия в 

Молдове, 2017, с. 52-63 

8. IAŢCOM. Influenţamigraţieiasupraecologieiumane. CazulRepubliciiMoldova. Политика и 

практика регулирования миграции в условиях современных вызовов. Материалы 

международной научно-исследовательской конференции. Тирасполь, 27 января 2017 

года. – Кишинэу, Международная организация по миграции, миссия в Молдове, 2017, 

с. 71-74 

9. IAŢCOM. Disparităţi cauzate în fluxurile migraţionale. Raportul Naţional de Dezvoltare 

Umană 2015/2016. PNUD Moldova, 2017, pag.49-54  

10. IAȚCO M., PUTINĂ N. The evolution of the labour market in Moldova under the socio-
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Anexa nr. 3 

 

Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare   

 

I. Sumarul activităţilor proiectului realizate  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150  de cuvinte) 

1. Organizarea cercetări de teren pe 

problema profilului etno-cultural, 

instituţional etc. al diasporei 

moldovenești despre colaborarea țării de 

origine (insti-tuțiile statale, sociatatea 

civila) si a comunităților moldovenești 

peste hotare.  

 

Cercetarea sociologică calitativă și 

cantitativă (ancheta, focus-grup, telefon, 

skype, internet, interviuri cu experții 

(reprezentanții structurilor statale 

moldovenești, internaționale și ale 

societății civile din țara si a Diasporei) 

cât şi efectuarea studiilor de birou în baza 

analizei secundare. 

 

Formarea bazei de date a practicilor 

(formelor de activitate) a instituţiilor 

Diasporei moldoveneşti.  

 

 

 

 

 

 

Analizaexperienței, avantajele și 

dezavantajele colaborării cu țara de destinație 

și ţara de origine (instituțiile statale, 

Realizarea cercetărilor sociologice empirice 

(calitative si cantitative) în teren:  

- chestionare- 538, majoritatea realizate la 

distanță prin email / skype (compleatea 

neasistată) sau completarea asistată prin 

intervievarea directă (Skype , telefon). 

- interviuri în profunzime u experți- 47;  11 focus-

grupe cu migranții moldoveni  în aceste state.  

2. Prelucrarea şi sistematizarea datelor 

empirice obţinute prin intermediul metodelor şi 

tehnicilor speciale cu utilizarea tehnologiilor 

moderne (programul SPSS, ş.a. 

Formarea bazei completă de date empirice de 

ordin cantitativ (statistice) şi calitativ (în limbaj 

natural) referitor la problema cercetată. 

Asociațiilor diasporei sunt diferite, în funcție de 

statutul juridic, modelul de administrare a 

afacerilor și domeniul de acvitate. Asociațiile și 

grupurile diasporei au un rol important în 

realizarea acțiunilor și obiecvelor strategice în 

domeniul diaspora, migrație și dezvoltare. 

Factorul integrator pentru toate structurile 

diasporei este apartenența națională și civică. 

Analiza experienței instituțiilor naționale și 

actorilor non-guvernamentali în implementarea 

politicilor de management al diasporei în 

Moldova, a arătat că evaluâd impactul migrației 

asupra dezvoltării țării, autoritățile moldovenești 

încearcă să elaboreze și să promoveze o politică 

de stat coerentă privind diaspora printr-o 

abordare integrată. 
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societatea civilă) a Diasporei, rezultatele 

politicilor de integrare și adaptare a 

migranților moldoveni în țările UE și Rusia și 

rolul Diasporei. 

 

Cercetarea noului rol al mass-media în 

analiza calitativă și cantitativă al Diasporei 

moldovenești.  

 

Fundamentarea conceptului „podul de 

legătură și colaborare” între țara de origine și 

țara de destinație. 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitarea conceptuală a problemei 

investigate cu stipularea conţinutului ei 

concret (aspecte, dimensiuni şi corelaţii cu 

alte fenomene şi procese sociale) pentru 

cazul Republicii Moldova. 

Identificarea practiciilor internaționale 

privind elaborarea și implementarea 

politicilor în domeniul liberalizării regimului 

de vize/ analiza experientei, avantajelor si 

dezavantajelor. 

Formarea unei baze completă de date 

empirice de ordin cantitativ şi calitativ (în 

limbaj natural) însoţite de tabele, grafice, 

comentarii cu posibilitatea de verificare şi 

reproducere a informaţiilor colectate cu 

privire la „Atitudinea cetățenilor moldoveni 

față de regimul liberalizat de vize cu UE” 

 

Analizată practica transnațională a migranților 

moldoveni în șase țări, identificându-se tipurile și 

formele practicilor transnaționale ale migranților 

moldoveni: structura și funcția practicilor 

transnaționale în procesul de formare și 

dezvoltare a diasporei moldovenești. Schimbarea 

și continuitatea practicilor transnaționale în 

diferite etape ale funcționării diasporei; 

evidențiându-se practicile diasporei migranților 

moldoveni în procesul conservării /dezvoltării 

identității individuale și etnice într-un context 

transnațional. 

S-au analizat aspectele teoretico-metodologice a 

politicilor Republicii Moldova în domeniul 

liberalizării regimului de vize și a experienței 

internaționale în acest domeniu; s-a delimitat 

conceptual problema investigate, realizându-se 

corelaţiile cu alte fenomene şi procese sociale, 

pentru cazul Republicii Moldova.  

    Elaborarea metodologiei de cercetare (în baza  

documentării, analizei prealabile și 

opetaționalizarea conceptelor, elaborării și 

definirii ipotezelor de lucru) și instrumentariul 

științific - chestionarul pentru realizarea 

cercetării pe tema cercetată 

Realizarea cercetărilor sociologice empirice în 

teren: 433 chestionare 

 Prelucrarea şi sistematizarea datelor empirice 

obţinute prin intermediul metodelor şi tehnicilor 

speciale cu utilizarea tehnologiilor moderne 

(programul SPSS, ş.a.) Analiza și interpretarea 

rezultatelor. 
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II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 

- Cercetările au fost orientate spre studierea fenomenului diasporei moldoveneşti atât 

pe plan teoretico-metodologic, cât şi empiric. În primul caz fenomenul vizat a fost examinat 

din perspectiva teoriei „push and pull factor„ a reţelelor sociale şi capitalului uman, a 

transnaţionalismului etc. Aspectul empiric al studiului rezidă din realizarea cefrcetărilor ce 

implică următoarele metode: politologice (behavioaristă, sistemică, legal-instituţională, 

cross-naţională), precum şi cercetare sociologică cantitativă (sondaj), interviu în profunzime, 

aprecierile experţilor, studiu de caz, cercetări panel, content-analiză. Cercetarea 

interdisciplinară a fost completată de aspectul juridic, socio-economic, socio-psihologic. 

- Problema diasporei şi potenţialului ei, a rolurilor pozitive pe care şi le poate asuma, 

relaţia diaspora – statul de reşedinţă, realizarea rolului de instrument de dezvoltatre sunt 

aspecte importante neacoperite de cercetările ştiinţifice derulate până la moment în ţara 

noastra, dar care sunt imperative şi stringente.  

- Problema comunităților de moldovenești și a diasporei suscită nu doar un interes 

șințific, ci și unul polic practic. În conformitate cu sondajele, o mare parte dintre migranții 

moldoveni nu planifică să mai revină în țara de origine și este important ca aceștea  să rămână 

în câmpul de vedere al statului moldovenesc, evitându-se  situația în care compatrioții noștri 

vor dispărea în țările de destinație și se vor dizolva în societatea gazdă. Statul trebuie să se 

asigure că ei vor păstra relații cordiale, amiabile cu țara de origine, vor contribui la evoluția 

democracă și civilizată a Republicii Moldova. 

- Cercetările impactului regimului de vize asupra formării atitudinilor transnaționale a 

populației Republicii Moldova, a permis  formarea unei baze complete de date empirice de 

ordin cantitativ şi calitativ (în limbaj natural) însoţite de tabele, grafice, comentarii cu 

posibilitatea de verificare şi reproducere a informaţiilor colectate.  

- Regimul liberalizat de vize oferă beneficii importante cetățenilor RM și întărește 

legăturile sociale, culturale și economice cu UE. Însă instituțiile europene sunt preocupate de 

abaterile de la standardele democratice și de statul de drept, ceea ce poate duce la suspendarea 

regimului liberalizat de vize. Autoritățile Republicii Moldova ar trebui să depună toate 

eforturile pentru a rezolva problemele existente la acest capitol, astfel încât cetățenii 

moldoveni să poată continua să se deplaseze liber în Europa 

- Originalitatea proiectului realizat rezidă într-o abordare ştiinţifică, sistemică şi 

complexă a problemei și tratarea multidimensională şi interdisciplinară (aspectul politologic, 

juridic, socio-economic, socio-psihologic) a problemei înaintate spre cercetare. 

 

III. Volumul total al finanţării 
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Finanţarea planificată  - 1362,6 mii lei Executată – 1362,6 mii lei 

IV. Volumul cofinanţării (mii lei) 

V. Lista colaborărilor iniţiate în cadrul proiectului 

VI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat  în cadrul proiectului 

 

VII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor 

 

VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

IX. Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului  

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

 

Directorul proiectului MOȘNEAGA Valeriu, dr. hab., prof. univ. __________________ 
                          (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                                (semnătura) 

 

Şeful laboratorului SVETLICINÂI Rodica, dr. conf. univ.  __________________ 
(nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)    (semnătura) 

 

Secretar științific      COJOCARU Ludmila, dr. conf. univ.___           ____________________ 
(nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)            (semnătura) 

480,8 mii lei 

1. Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, facultatea de politologie,  Sankt 

Petersburg, Rusia; 

2. Universitatea din Oradea, Departamentul  Științe Politice și Științele Comunicării, 

Oradea, Romania; 

3. Universitatea Sfintelor Cyril & Methodius, Trnava,  Slovacia; 

4. Universitatea de Stat Iv.Javakishvili din Tbilisi, Georgia; 

5. Academia Nationala de Stiinte a Ucrainei, Kiev, Ucraina; 

6. Serbia, Belgrade, Institutul de Studii Politice si Economice Internationale, Belgrad, 

Serbia. 

Masa rotundă ”Tematica migrațională în programe de instruire, cursuri și curricula 

universitară - 9 septembrie 2017 

- 

- 

- 

Biroul Relații cu Diaspora; Biroul Migrație și Azil; Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; instituțiile superioare de invățământ, organizațiile nonguvernamentale.  


