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Proiect „Susţinerea implementării componentei migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru 

Mobilitate UE-Moldova” fi nanţat de Uniunea Europeană şi implementat 
de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 

REVENIREA TEMPORARĂ A REPREZENTANŢILOR 

DIASPOREI ŞTIINŢIFICE DIN MOLDOVA 
 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, misiunea în Republica Moldova, în parteneriat cu Academia 

de Ştiinţe a Moldovei, a lansat un proiect în premieră pentru Diaspora Ştiinţifi că din Moldova. Astfel, 
în bază de concurs, 30 de cercetători, reprezentanţi ai Diasporei, vor reveni în ţara lor de origine pe o 
scurtă durată de 7-11 zile pentru a desfăşura activităţi de cercetare la una din universităţile academice sau 
instituţiile ştiinţifi ce. Prin aceasta, se urmăreşte extinderea posibilităţilor Moldovei de a spori impactul 
migraţiei circulare asupra dezvoltării  sectorului cercetare-dezvoltare.  

 Proiectul le va oferi reprezentanţilor Diasporei Ştiinţifi ce din Moldova posibilitatea: 
Să contribuie la dezvoltarea sectorului cercetare-dezvoltare din Moldova prin intermediul schimbului • 

de experienţă şi cunoştinţe; 
Să stabilească noi relaţii de colaborare cu colegii din Moldova sau reînnoi relaţiile stabilite • 

anterior;
Să promoveze integrarea cercetătorilor din Moldova în comunitatea ştiinţifi că internaţională;  • 
Să consolideze relaţiile de colaborare cu cercetătorii din Moldova pentru a participa în comun la • 

programele internaţionale, precum: Programul cadru 7 al Comisiei Europene, SCOPES, Programul NATO 
pentru pace şi securitate, instrumentele politicii europene de vecinătate etc.; 

Să se implice în procesul educaţional (instruirea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor etc.);  • 
Să împărtăşească experienţa de scriere a propunerilor de proiect cu colegii din Moldova;                                                                                                                                        • 
Să contribuie în calitate de experţi în evaluarea proiectelor, programelor, strategiilor de dezvoltare • 

şi legilor naţionale etc.;
Să contribuie la elaborarea publicaţiilor ştiinţifi ce comune pentru a fi  editate în Moldova sau peste • 

hotare;
Să participe la campanii de presă pentru conştientizarea societăţii referitor la exodul de creiere şi • 

mecanismele de stopare a procesului în cauză.

Vizita de scurtă durată urmează a fi  planifi cată în perioada septembrie 2010 – decembrie 2011. OIM va 
aloca benefi ciarilor suport fi nanciar pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi diurnă.  

Concursul este anunţat în cadrul iniţiativei cu genericul: „Abordarea fenomenului exodului de 
creiere şi consolidarea Republicii Moldova drept platformă de cercetare şi dezvoltare prin revenirea 
temporară a oamenilor de ştiinţă moldoveni expatriaţi” fi nanţată de Uniunea Europeană şi implementată 
de OIM în cadrul proiectului: „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a 
Parteneriatului pentru Mobilitate UE-Moldova”. 

Concursul este deschis pentru cercetătorii originari din Moldova care în prezent activează în una 
din universităţile sau instituţiile de cercetare-dezvoltare de peste hotare  în orice domeniu al ştiinţelor 
fundamentale sau aplicative şi care au experienţă de muncă în cercetare în cadrul acestor instituţii nu mai 
puţin de 3 ani.  

Vocea Diasporei


