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Cu privire la contribuţia ştiinţei academice 

la cercetarea problemelor social-politice  

stringente ale ţării: fenomenul migraţiei 

 

Reieşind din actualitatea şi necesitatea examinării pertinente a problemelor ce ţin de 

procesele migraţioniste şi impactul lor asupra vieţii social-economice şi politice din Republica 

Moldova şi în urma audierii raportului: „Cu privire la contribuţia ştiinţei academice la 

cercetarea problemelor social-politice stringente ale ţării: fenomenul migraţiei”, Consiliul 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A lua act de informaţia prezentată de directorul Institutului Integrare Europeană şi 

Ştiinţe Politice al AŞM, dr. hab. Victor Moraru, în raportul „Cu privire la contribuţia 

ştiinţei academice la cercetarea problemelor social-politice stringente ale ţării: 

fenomenul migraţiei”. 

2. Conducerea Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, în termen de 10 zile,  

va elabora  Nota informativă privind contribuţia ştiinţei academice la cercetarea 

problemelor social-politice stringente ale ţării: fenomenul migraţiei şi o va prezenta 

Guvernului R. Moldova. 

3. A desfăşura acţiuni de sensibilizare a societăţii privind consecinţele migraţiei şi 

oportunitatea identificării unor soluţii pertinente în optimizarea proceselor migraţiei 

(mediatizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, organizarea de dezbateri publice, 

mese rotunde şi conferinţe ştiinţifico-practice). 

4. A extinde cercetările privind fenomenul migraţiei la nivel local, regional şi 

internaţional în vederea elucidării impactului asupra proceselor social-economice şi 

politice din Republica Moldova (continuarea editării seriei „Migraţia: probleme şi 

oportunităţi”, articole ştiinţifice în reviste de specialitate şi culegeri tematice naţionale 

şi internaţionale, elaborarea recomandărilor pentru instituţiile de resort). 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine doamnei dr. hab. Mariana 

Şlapac, vicepreşedinte al AŞM. 
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