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AVIZ 

asupra rezultatelor proiectului pentru tineri cercetători 

19.80012.08.11A Reintegrarea economică și socială a migranților reveniți în Republica 

Moldova, dr. IANIOGLO Alina 

 

perfectat în baza procesului-verbal nr. 2 al Biroului a Secției Științe Științe Sociale, 

Economice, Umanistice și Arte a AŞM din 21 februarie 2020 
 

S-a discutat: Cu privire la audierea raportului proiectului 19.80012.08.11A Reintegrarea 

economică și socială a migranților reveniți în Republica Moldova, dr. IANIOGLO Alina, 

Institutul Național de Cercetări Economice, 2019. 

 

Este o temă actuală care constă în analiza procesului de reintegrare economică și socială a 

migraților reveniți în țară. 

În urma realizării sondajului de opinie a migraților, elaborării anchetei și analizei 

rezultatelor obținute au fost formulate recomandări la nivel instituțional, în vederea reintegrării 

sociale, economice. 

Membrii echipei au organizat un panel în cadrul conferinței anuale desfășurate la INCE. 

Publicațiile: 1 articol în revistă științifică internațională, 1 articol în culegere națională, 1 raport 

al conferinței publicat în culegere internațională; 4 comunicări la conferințe științifice naționale 

și internaționale.  

Cercetarea s-a axat pe materialul factologic adunat, în urma căruia au fost realizate 

recomandările în soluționarea procesului de reintegrare a migranților. Proiectul a fost realizat în 

concordanță cu scopul și obiectivele propuse. 

 

S-a decis: În baza audierii raportului prezentat de directorul de proiect dr. IANIOGLO 

Alina, având în vedere avizul pozitiv al expertului independent, raportul pe proiectul 

19.80012.08.11A Reintegrarea economică și socială a migranților reveniți în Republica 

Moldova, este acceptat cu calificativul de noutate şi valoare a rezultatelor ştiinţifice „foarte 

înaltă”. 
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