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Una din cele mai semnificative activități ale proiectului ține de dezvoltarea capacităților oficialilor și prestatorilor ne-statali de 

servicii de susținere a afacerilor, sporind capacitățile lor de a consulta lucrătorii migranți reîntorși – antreprenori începători pe cont 

propriu, astfel contribuind la dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și prevenirea migrației fără forme legale. Proiectul își propune 
drept scop să dezvolte capacitățile structurilor de susținere a IMM-urilor prin organizarea de instruiri și ateliere de networking 
întru promovarea antreprenoriatului inițiat pe cont propriu pentru actorii cointeresați din regiunea transnistreană, asociațiile 
business și prestatorii de servicii. Structurile de susținere a afacerilor din Regiunea Transnistreană, cele publice sau independente, 
cât și omologii acestora de pe malul drept al Râului Nistru, vor fi expuse celor mai bune practici europene în gestionarea serviciilor 
pentru antreprenorii începători, astfel încât funcționarea lor să fie îmbunătățită cu cele mai bune practici internaționale disponibi-
le. Proiectul își propune drept scop să faciliteze accesul acestora la experiențele respective ale UE, prin intermediul unei vizite de 
studiu, cât și instruiri și ateliere de networking.

Mai mult ca atât, proiectul va contribui la stimularea dezvoltării încrederii la nivel uman între cele două maluri ale Râului Nistru prin 
implementarea activităților pentru fortificarea capacităților actorilor cointeresați de a elabora și implementa programe pentru 
promovarea și facilitarea reîntoarcerii și reintegrării profesionale a migranților calificați reîntorși prin modernizarea și actualizarea 
sistemului intern, precum și crearea unui set de măsuri care să faciliteze reîntoarcerea și reintegrarea socio-economică a diferitor 
grupe de migranți reîntorși. 

În cadrul componentei date, în data de 13 august 2015 a fost organizat primul atelier de networking pentru fortificarea capacită- 
ților prestatorilor de servicii business. Acesta a fost organizat în stația de odihnăSkyland, satul Hrușova, raionul Criuleni. 30 de 
participanți din rândul prestatorilor de servicii business, ONG-urilor, instituțiilor publice și private din Moldova și regiunea 
Transnistreană, care au fost întruniți pentru a discuta despre provocările cu care se confruntă, ce ar dori să îmbunătățească și să 
schimbe în activitățile lor, precum și cele mai bune practici disponibile în Moldova. Prin intermediul unui chestionar, participanții 
au fost rugați să sugereze subiecte pentru instruirile pe viitor și care țară UE ar deține cele mai bune practici internaționale 
disponibile. 

Drept urmare a acestui atelier, în următoarele luni vor fi oferite instruiri pentru dezvoltarea capacităților prestatorilor serviciilor de 

susținere a IMM, pentru a le spori capacitățile de a consulta lucrătorii migranți reîntorși – antreprenori care lansează afaceri pe 

cont propriu, astfel contribuind la dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și prevenirea migrației fără forme legale. Cunoștințele lor 
vor fi consolidate cu privire la cele mai bune practici și rolul administrației publice centrale și locale în reducerea barierelor ce 
împiedică dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, reglementarea activității antreprenoriale, comunicarea eficientă cu com-
paniile private, promovarea programelor specifice de suport pentru business, crearea și operarea incubatoarelor de afaceri, 
abilitarea economică a lucrătorilor migranți reîntorși, în special a tinerilor, femeilor și grupurilor social-vulnerabile.

REZULTATE
Atelierul de networking pentru sporirea capacităților structurilor naționale și locale de susținere a întreprinderilor 

mici și mijlocii pentru abordarea în mod comprehensiv a necesităților antreprenorilor – migranți reîntorși



Comentarii din partea participanților la atelierul de 

“Unele din obiectivele OIM sunt cele de a promova dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și prevenirea migrației ilegale. 
Fortificarea capacităților instituțiilor naționale de a susține întreprinderile mici și mijlocii este abordarea corectă pentru 
soluționarea acestor probleme, deoarece aceste structuri dețin același obiectiv, iar întreprinderile mici și mijlocii joacă un rol 
important în economie, fiind o sursă de inovații și de creare a locurilor de muncă.

În acest context, evenimentul a fost organizat drept o masă rotundă – un format ideal pentru schimbul de idei și experiențe, precum 

și crearea de "rețele" între participanți. Pe parcursul atelierului, drept prim pas în procesul de consolidare a capacităților 
prestatorilor de servicii business,a fost menționată necesitatea de a îmbunătăți eficiența calității serviciilor, discuții cu privire la 
problemele existente în mediul de lucru și posibilele soluții. De o importanță deosebită a fost și participarea instituțiilor de pe 
ambele maluri ale Nistrului, discutând despre bariere din perspectiva ambelor maluri și posibilitatea unei cooperări pe viitor. “

Iulia Macarenco, Asistent de Proiect/Manager de Oficiu, Centrul pentru Educație Antreprenorială și Suport Business , Chișinău 

networking

“Desigur, o masă rotundă organizată de Misiunea OIM în 
Moldova, în ceea ce privește localul și formatul comunicării, 
precum și sinergia organizațiilor invitate de pe ambele maluri 
ale Râului Nistru, este foarte importantă.

Pe lângă aceasta, datorită participării ONG-urilor de pe malul 
drept, am avut parte de posibilitatea de a auzi despre alte 
experiențe și exemple pozitive ale organizațiilor publice din 
țară, care activează în condiții economice similare. 

Mulțumiri speciale pentru Ghenadie pentru organizare și 
discuții business în condiții relaxante.”

Vinnitchii Veniamin, Președinte "Asociația apicultorilor și 
dezvoltare agriculturii", Tiraspol

“Va mulțumesc pentru un eveniment frumos!

Masa rotundă a fost foarte importantă pentru mine și 
organizația mea. Am beneficiat de o oportunitate minunată de 
a relaționa cu colegii de pe alt mal și de a stabili contacte de 
afaceri.

Vă mulțumim mult!
Sperăm să ne revedem în cadrul instruirilor.”

Svetlana Lopatin, "Centrul pentru Dezvoltare Socială și 

Economică – Limitele Viitorului ", Tighina
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“Vă mulțumim pentru formatul de masă rotundă al atelierului, pe 
parcursul căruia toți participanții au avut parte de posibilitatea de 
a examina experiența practică a malului drept și stâng și de a 
identifica problemele care există pe ambele maluri. Problemele 
ridicate pe parcursul ședinței ar putea fi soluționate cu 
implementarea acestui proiect, care ar mai putea să prevină 
multe alte probleme sociale, care există la moment din cauza 
lipsei de condiții pentru auto-realizare migraților forțați de 
ambele maluri. Sper să am posibilitatea de participa în continuare 
în proiect.”

Svetlana  Director ONG “Oferă bunătate”, Tiraspol

“Ținând cont de faptul că libera dezvoltare a întreprinderilor mici 
și mijlocii este unul din elementele de bază pentru crearea 
condițiilor pentru reîntoarcerea imigranților, masa rotundă a fost 
îndeosebi de importantă pentru intensificarea activității 
organizațiilor sociale și prestatorilor de servicii business service în 
domeniul dat.

A fost important de a obține informație cu privire la programele în 
derulare de susținerea a afacerilor mici și mijlocii și pentru 
migranții care se reîntorc, de pe ambele maluri ale Râului Nistru, 
cât și de a identifica necesitățile pentru dezvoltarea structurilor 
care ar facilita reîntoarcerea și integrarea migranților.

Sper că pe viitor acest proiect nu doar va oferi o oportunitate 
pentru ca participanții să-și îmbunătățească abilitățile și să 
acumuleze cunoștințe noi, dar să devină și o platformă pentru 
conlucrarea în privința inițiativelor pentru dezvoltarea afacerilor 
mici și medii și soluționarea cu succes a problemelor migrației, 
ținând cont de diversitatea acesteia.”

Natalia Murakhovskaya, ACED, Tiraspol 

 Privailova,

“Pe parcursul atelierului, am avut partea de posibilitatea de a 
face cunoștință cu oameni de afacere din Transnistria, ceea ce 
a fost util pentru mine, deoarece am analizat care metode ar 
putea ajuta companiile și ce poate fi utilizat nu doar pentru 
mediul de afaceri, dar și pentru comunitate.

Schimbul de experiențe a dus la multe idei noi pe care dorim 
să le implementăm pe viitor, dar și la crearea de noi relații cu 
ambele maluri ale Râului Nistru. “

Vatamaniuc Cristina, Camera de Comerț, Orhei

“Pentru a for important să particip la această masă rotundă 
cel puțin din 2 motive: 

1. Necesitatea de a dezvolta potențialul de instruire cu privire 
la antreprenoriat și crearea de rețele ale instructorilor

2. Pentru a crea relații cu ONG-urile din Transnistria. 

Pe viitor, vom lucra împreună cu reprezentanții ONG-urilor din 
Transnistria, deja am vorbit cu trei din ei și sper să creăm 
parteneriate pentru implementarea proiectelor.”

Vă mulțumim pentru munca constructivă. 

Tatiana Puga, Asociația Femeilor în Afaceri, Bălți 
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Încheierea primei etape a programelor de suport pentru tinerii absolvenți și migranții care doresc să revină 
și să se angajeze în țară 

Prima etapă a Programului “Promovarea reîntoarcerii migranţilor și transferul de capacități prin facilitarea amplasării profesionale 
temporare a absolvenților instituțiilor de peste hotare și migranților reîntorși” din cadrul Proiectului “Susținerea implementării 
componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova și valorificarea beneficiilor acestuia pentru 
locuitorii regiunii Transnistriei a Republicii Moldova” a finalizat la 31 august 2015. 

Acest apel de propuneri a durat două luni și a fost menit tinerilor absolvenți și migranți care doresc să revină și să se angajeze în țară, 
inclusiv în regiunea transnistreană. Ținând cont de necesitățile individuale și prioritățile programului, OIM Moldova a oferit (a) 
suport pentru identificarea locurilor vacante, (b) asistență logistică și administrativă în procesul de reîntoarcere și reintegrare, (c) o 
alocație lunară de 150 Euro în lei moldovenești pentru o perioadă de până la șase luni, drept adaos la salariul de bază, în situația când 
acesta nu depășește echivalentul a 400 Euro în lei moldovenești, (d) o rambursare parțială a costurilor de călătorie, conform unor 
criterii de vulnerabilitate. 

Numărul total de cereri primite a fost următorul: pentru malul 
drept- 38 de persoane dintre care 20 de tineri absolvenți și 18 
migranți care doreau să se reîntoarcă, iar pentru malul stîng-
18 aplicanți, dintre care 3-tineri absolvenți și 15 migranți 
Toți aplicanții deja au primit suport informațional, iar 8 dintre 
ei de pe malul drept, deja au semnat contractele: 4 tineri 
absolvenți și 4 migranți; din regiunea transnistreană 3 tineri 
absolvenți și 8 migranți reîntorși au semnat contractele de 
susținere financiară cu OIM. 

Cu ocazia acestei prime runde de activități, OIM a organizat 
evenimentul de networking în data de 1 septembrie, cu 
scopul principal de a prezenta rezultatele inițiale ale 
Programului, de a face schimb de idei cu privire la contribuția absolvenților instituțiilor de peste hotare și a migranților reveniți la 
dezvoltarea diverselor sectoare strategice din Republica  Moldova și la abordarea noilor viziuni ale mecanismelor sustenabile pentru 
susținerea reîntoarcerii și reintegrării pe piața muncii a tinerilor care au absolvit universități de peste hotare, precum și a migranților 
reveniți de peste hotare. 

Pe parcursul evenimentului, beneficiarii direcți ai programului au evidențiat particularitățile procesului de reintegrare pe piața 
locală a muncii și au accentuat beneficiile și obstacolele cu care s-au confruntat pentru aplicarea abilităților și know-how-ului 
acumulate peste hotare în contextul Moldovei, inclusiv a regiunii transnistrene. 

Finalizarea acestor activități va contribui direct la sarcina fixată de Guvern de a promova dezvoltarea locală, reducerea sărăciei, 
prevenirea migrației fără forme legale și traficul de ființe umane prin intermediul creării de locuri de muncă și oferirea de oportunită-
ți pentru mijloace de trai durabile. De asemenea va contribui și la stimularea dezvoltării încrederii la nivel uman între cele două 
maluri ale Râului Nistru prin implementarea de activități care să sporească capacitățile autorităților de a elabora și implementa 
programe pentru promovarea și facilitarea reîntoarcerii și reintegrării profesionale a migranților calificați și celor reveniți prin 
actualizarea sistemului din țară menit pentru migranții reîntorși și crearea unui set de măsuri, care să faciliteze reîntoarcerea și 
reintegrarea socio-economică a diferitor grupe de migranți care se reîntorc. Etapa II a programului a început de curînd și termenul de 
depunere a dosarelor a fost extins pînă la 15 noimebrie pentru partea dreapta și pînă la 15 decembrie pentru partea stîngă.

p.s. Pe parcursul 2012-2015, peste 250 de tineri absolvenți ai universităților de peste hotare au fost asistați și au primit suport logistic 
și informațional pentru angajarea potențială în țara lor de baștină. 120 de tineri absolvenți din numărul dat au fost angajați cu succes 
sau au realiza programe de stagiu în sectorul public și privat din Moldova. 

REZULTATE



 Principalele rezultate ale Programelor pentru promovarea revenirii de peste hotare şi facilitarea reintegrării 

în țara de baștină a migranților și absolvenților originari din Republica Moldova – Interviu cu Vitalie Varzari,  

Consultant Local OIM
1) Care este opinia d-stră referitor la aceste programe de susținere?
Lansarea la 1 iunie 2015 a două programe complementare care vizează sprijinirea 
migranților și absolvenților moldoveni în procesul de reintegrare profesională în 
Republica Moldova, a trezit un interes real din partea acestor două grupuri vizate, dar 
și din partea instituțiilor angajatoare din Republica Moldova. Atât migranții 
moldoveni cât și absolvenții promoției 2015 care și-au finalizat studiile peste hotare  
s-au arătat interesați să valorifice oportunitățile programelor de susținere a revenirii 
și au aplicatla aceste instrumente implementate de OIM Moldova destul de activ.

2) Cîte aplicații a primit OIM? Care sunt țările din care revine populația și care este 
pregătirea academică a acestora?
În consecință, de la lansarea primului apel de propuneri și până în prezent, au fost 
recepționate în total 38 dosare, dintre care 20 din partea absolvenților și un număr de 
18 dosare din partea migranților. Majoritatea absolută a migranților care și-au depus 

dosarul au studii superioare (de licență și master) și o experiență bogată practică acumulată în Italia, Canada, Spania, Statele Unite ale 
Americii, Marea Britanie, Irlanda  în diferite domenii cum ar fi: logistică și transport internațional, afaceri consulare, managementul 
calității produselor alimentare, sănătate, marketing, construcții civile, servicii hoteliere, servicii casnice etc. Cât privește absolvenții 
moldoveni, prin studiile universitare și post-universitare finalizate în România, Lituania, Marea Britanie, Belgia aceștia s-au specializat 
în sectoare precum relații internaționale, integrare europeană, diplomație, economie și afaceri internaționale, managementul 
proiectelor, bănci și finanțe, construcții civile, servicii turistice și de agrement, limbi străine, dezvoltare regională etc. 

3) Ce susținere oferă OIM?
Tuturor aplicanților li se oferă suport informațional zilnic în dependență de necesitățile individuale, cum ar fi experiența de muncă 
și/sau studii acumulată peste hotare și ambițiile proprii de avansare în carieră și aplicare a cunoștințelor în țara de origine. Totodată, 
valorificând oportunitățile altor proiecte și inițiative în curs de implementare, programul a creat sinergii cu aceste inițiative, cum ar fi 
cele oferite de instrumentele NEXUS Moldova, SYSLAB Moldova, BCIS Moldova, ANOFM, FAR, HR-Consulting, referind aplicanții OIM 
către aceste proiecte/instituții/servicii gratuite, care îi vizează și îi ajută să devină mai competitivi pe piața muncii din Republica 
Moldova. De asemenea, un accent deosebit este plasat pe organizarea unei comunicări interne între beneficiarii programului curent și 
cei ai programelor OIM recent finalizate, în vederea transferului și preluării bunelor practice de adaptare și integrare socială și 
profesională în Republica Moldova.

4) Cîte contracte au fost deja semnate?
Până la această dată, 5 aplicanți au reușit semnarea contractelor de angajare cu instituțiile din Republica Moldova. Din cei angajați, 2 
au semnat contracte de angajare cu instituții publice (Ministerul Afacerii Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și 
Consiliul Raional Hîncești) și respectiv 3 cu instituții private (Civitta Moldova, Neotehnolux, SRL Svetlana Mihalachi). 

5) După părerea dstră care este scopul principal al acestor programe?
Este de remarcat, că în opinia aplicanților și beneficiarilor, dar și a instituțiilor angajatoare din Republica Moldova programele de 
susținere a revenirii și reintegrării sunt extrem de utile, acestea reușind într-o măsură mare să contribuie la procesul de (re)integrare în 
câmpul muncii a beneficiarilor prin asistența informațională, logistică și financiară oferită și, în consecință să promoveze transferul de 
abilități, know-how și cunoștințe noi, facilitând astfel dezvoltarea unor sectoare-cheie din Republica Moldova. De asemenea, merită 
menționat că Programul dorește să contribuie, prin exemplul practic, la amplificarea înțelegerii de către societatea civilă și a mediului 
de afaceri a legăturii dintre migrație - dezvoltare și a mecanismelor practice de aplicare ale acestui nex.

 Interview



Pe 04 septembrie 2015, la Tighina a avut  loc ședința de lucru a 

Grupului de Lucru pe Profilul Migrațional, cu participarea 

echipei de experți a Organizației Internaționale pentru 

Migrație și Echipei de Cercetare din regiunea transnistreană.  

 

Ședința de Lucru a abordat o serie de chestiuni de interes 

comun pentru participanții la eveniment în contextul lucrului 

în desfășurare de elaborare a Profilului Migrațional. 

În acest sens, echipelor de experți a fost împărtășită exper-

iența internațională și cea regională în domeniul datelor 

statistice pe migrație în țările CSI și pe segmentul implementă-

rii Profilurilor Migraționale. Complementar, participanții la 

eveniment au făcut cunoștință cu experiența internațională 

referitoare la evaluarea bazelor de date și în special matricele 

de evaluare a datelor.

Ulterior, experții OIM au prezentat principalele activități, care se 

vor realiza în contextul lucrului asupra Profilului Migrațional:

1. Planul de acțiuni privind pentru anul 2015 privind 

realizarea Profilului Migrațional;

2. Pregătirea pentru primul seminar științific ”Procese 

migraționale contemporane”;

3. Concursul pentru studenți pe tema migrației;

4. Studiul cartografierii diasporei: discutarea și aprobarea metodologiei studiului; 

5. Glosarul comparativ al termenilor pe migrație

6. Bibliografia adnotată existentă în domeniul migrației în regiunea transnistreană;

7. Confirmarea țării pentru vizita de studiu privind colectarea, utilizarea și analiza datelor statistice privind migrația.

8. Acordarea echipamentului partenerilor din regiunea transnistreană în contextul consolidării capacităților tehnice a 

instituțiilor responsabile pentru colectarea sau producerea datelor statistice. 

 Grupul de Lucru pe Profilul Migrațional

REZULTATE



Consolidarea potențialului prestatorilor locali de servicii de consultanță în deschiderea afacerilor

În perioada 29 septembrie -01 octombrie 2015 Organizația 
Internațională pentru Migrație (OIM), Misiunea în Moldova, a 
organizat pe teritoriul complexului Skyland în cadrul proiectului 
“Susținerea implementării componentei de migrație si  dezvoltare 
a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova și valorificarea 
beneficiilor acestuia pentru locuitorii regiunii Transnistriei a 
Republicii Moldova” un training cu genericul “Consolidarea 
structurilor de suport a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la 
nivel local pentru a satisface nevoile de reintegrare a migranților 
antreprenori”. 

La training au participat 27 de reprezentanți din diverse 

organizații, precum ODIMM, OIM, Camera de comerț și industrie 

din Chișinău și filialele camerei din regiune, și ONG-uri care 

furnizează servicii de consultanță pentru a deschide o mică 

afacere.

În calitate de traineri au fost selectate 2 persoane cu experiență-

Tatiana Batuschina, Președinte al Consiliul de administrație al 

Centrului Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business       

(ICAWB) și Inna Polişciuk, director și fondator al Centrului  de 

Instruire și Consultanță "Yakhont" din or. Tighina.

Participanții la training au obținut cunoștințe și abilități practice în 

următoarele aspecte: proprietățile specifice ale serviciilor de 

consultanță, cerințele de calificare pentru consultanți, metodolo-

gia de transfer de informații și de formare a adulților, dezvoltarea 

tehnologiei de formare intensivă pentru antreprenorii începători, antreprenoriatul social: de la idee pînă la lansare.

Reprezentanții ONG-lor de pe ambele maluri au făcut schimb de experiență și au creat rețele de cooperare.

În urma trainingului 11 participanți vor fi selectați pentru a merge într-o vizită de studiu care vaconsolida cunoștințele despre rolul 

administrațiilor publice centrale și locale în reducerea barierelor ce împiedică dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, regle-

mentarea activității anterprenoriale, comunicarea eficientă cu întreprinderile private, promovarea programului de susținere a 

afacerilor, înființarea și operarea incubatoarelor de afaceri, abilitarea economică a lucrătorilor migranți reîntorși, îndeosebi a 

tinerilor, femeilor și grupurilor vulnerabile.

Prezentul proiect va contribui la stimularea dezvoltării culturii antreprenoriale și îmbunătățirii serviciilor moderne de consultanță 

în afaceri, precum și la dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și prevenirea migrației iregulare și a traficului prin crearea locurilor de 

muncă și oferirea oportunităților pentru un trai decent.
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Inna Polişciuk, director și fondator al centrul de formare și consultanță "Yakhont", 

orașului Tighina

Impresia mea despre training, organizarea și procesu lîn 

ansamblu este unul pozitiv. În calitate de formatori, am 

încercat să construim agenda trainingulu iinteresantă și în 

format logic, iar cel mai important - în conformitate cu 

nevoile participanților. Grupul a fost suficient de motivat 

pentru a învăța activ. Participanții își cunoșteau nevoile 

practice și au lucrat, precum am observat, cu plăcere.         

În cadrul trainingul  s-a simțit o dinamica bună de grup, 

participanții s-au implicat profund întoate etapele de 

instruire.

Structura lecțiilor pe parcursul celor trei zile a evidențiat 

relația dintre toate cunoștințele și instrumentele necesare 

care au fost oferite participanțior la training. În calitate de  

furnizori de servicii de consultanță în afaceri, participanții 

au obținut abilități în utilizarea principiilor de instruire ale 

adulților, nu numai sub formă de cursuri de formare, dar și 

sub forma de - consiliere pentru cetățeni. Participantilor le-

au fost prezentate principalele caracteristici ale activității 

antreprenoriale și esența beneficiului unui consultant 

profesionist în cadrul unei organizații. Mai ales dacă întrebările se referă la antreprenoriatul social – ceea ce constituie, de aseme-

nea, un subiect actual pentru Republica Moldova.

Aș dorisă-mi exprim recunoștința organizatorilor și misiunii OIM în Moldova, că a oferit participanților oportunitatea de instruire și 

de promovare!

REZULTATE



CALENDAR

Dezvoltarea capacităților structurilor naționale și locale de susținere a întreprinderilor mici și 
mijlocii pentru abordarea în mod comprehensiv a necesităților antreprenorilor – migranți 
reîntorși 

1) Planificarea și organizarea vizitei de studiu într-o țară UE pentru a cunoaște cele mai bune practici 
europene în gestionarea serviciilor pentru antreprenorii – începători, astfel încât cooperarea între 
malul drept și cel stâng al Nistrului să se îmbogățească cu cele mai bune practici internaționale 
disponibile 

2) Întrunirea și coordonarea cu ODIMM pentru a moderniza businessportal.md astfel încât acesta să 
includă prestatorii relevanți de servicii din Regiunea Transnistriei și să servească necesităților 
antreprenorilor și din zona dată, precum și a antreprenorilor - lucrătorilor migranți reîntorși, femei și 
tineri. 

II

Promovarea extinderii Programului PARE 1+1 pentru a cuprinde Regiunea Transnistriei 

1) Întrunirea și coordonarea cu Ministerul Economiei și ODIMM a planurilor și metodologiei activității 
date 

2) Stabilirea parteneriatului și cooperării cu Ministerul Economiei și ODIMM, precum și a partenerilor 
acestora din Regiunea Transnistriei 

IIII

Lucrul asupra glosarului în domeniul migrației și antologia migrațieiIIIIII

1. Lansarea cartografierii diasporei

2. Lucrul asupra glosarului în domeniul migrației și antologia migrației

3. Vizita de studiu în Norvegia cu scopul susținerii comunității științifice în obținerea celor mai bune 

practici internaționale în colectarea datelor migraționale și mecanismele de schimb de date

IVIV Programe de suport în derulare 



Conţinutul acestei publicaţii ţine de responsabilitatea OIM şi nicidecum nu reflectă viziunile 
Uniunii Europene.

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU 
MIGRAŢIE

Ciuflea str. 
tel. +373 22 232940/41 
www.iom.md
email: iomchisinau@iom.int

Ghenadie Creţu,
Coordonator De Proiect
Migrație și dezvoltare

gcretu@iom.int

36/1, Chişinău

Delegația Uniunii Europene în 
Republica Moldova

str. 12,
Tel. +373 22 505210 
www.eeas.europa.eu/delegations/
moldova

Jarek M. Domański,
Manager de Proiect
Măsuri de Promovare a Încrderii

jarek.domanski@eeas.europa.eu

 Kogălniceanu  Chişinău

Proiect finanţat de 
Uniunea Europeană
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