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Cu privire la recomandarea colectivului de autori  

(dr. hab. Victor Moraru, coordonator al Secției Științe  

Sociale și Economice a AȘM, dr. hab. Valeriu Moșneaga,  

şef de catedră la USM, acad. Gheorghe Rusnac, vicepreședinte  

al CSȘDT, dr. Valentin Țurcan, conferențiar la USM), pentru 

participare la concursul pentru decernarea Premiului Naţional 

 

 Academia de Ştiinţe a Moldovei a examinat dosarele dr. hab. Victor Moraru, dr. hab. 

Valeriu Moșneaga, acad. Gheorghe Rusnac, dr. Valentin Țurcan, înaintate pentru participare la 

concursul pentru decernarea Premiului Naţional, şi constată că actele prezentate corespund 

cerinţelor Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional, create prin Hotărîrea Guvernului  

nr. 1122 din 8 iulie 2013. 

Prin ciclul de lucrări „Migrația: probleme și oportunități”, autorii au confirmat, o dată în 

plus, antrenarea plenară a științei academice în soluționarea problemelor stringente ale societății. 
Una din aceste probleme vizează fenomenul migrației care se manifestă ca un proces de 

amploare, cu profunde implicații în  viața societății. Migraţia, în special, a forţei de muncă, a 

cuprins Republica Moldova, aceasta fiind o trăsătură relevantă a proceselor social-economice şi 

politice actuale și, respectiv, un subiect de cea mai mare importanță al investigațiilor științifice. 

Axându-se, de mai mulți ani, pe studierea migrației, autorii au examinat migrația într-un amplu 

context de ordin politic, social, economic, spiritual. A fost efectuată o analiză profundă a acestui 

fenomen, au fost detectate și înregistrate tendințele caracteristice ale migrației, a fost evaluată 

eficiența politicilor de stat privitor la migrație, au fost determinate consecințele sociale ale 

fenomenului migrației. Autorii au evidențiat fațetele multiple și complexe ale migrației, 

prezentând un tablou real și multiaspectual al realităților sociale legate de migrație, au stabilit 

etapizarea proceselor migraționiste, au identificat fenomene noi, ca migrație circulară, au 

dezvăluit atât părțile negative ale fenomenului, cât și oportunitățile mari pe care le oferă 

mobilitatea populației. Cercetările s-au bazat pe numeroase studii sociologice, întreprinse de 

autori atât în republica, cât și nemijlocit în țările de migrație intensă a populației din Republica 

Moldova. 

Monografiile, studiile, culegerile de articole științifice care formează ciclul de lucrări 

„Migrația probleme și oportunități” se prezintă astfel ca o serioasă contribuție și argumentare 

științifică în procesul de căutare a soluțiilor chibzuite și de aplicare a celor mai potrivite variante 

de optimizare a procesului migrației și de gestionare rezonabilă a acesteia. 

Autoritatea științifică și publică a autorilor cercetării este binecunoscută și cunoaște o 

apreciere înaltă atât în mediul academic, cât și în opinia publică generală. 
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Academicianul Gheorghe Rusnac, ambasador, fost rector al USM, personalitate notorie a 

vieții științifice și publice, are la activul său o contribuție esențială la dezvoltarea 

învățământului și științe în Republica Moldova. 

Prof. Victor Moraru, recent ales în funcția de coordonator al Secției Științe Sociale și 
Economice a AȘM, anterior - director al Institutului Integrare Europeană și Științe Politice, 

decan al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a USM, vicepreședinte al Consiliului 

rectorilor, s-a impus în mediile științifice ca un reputat cercetător al celor mai importante procese 

social-politice, autor a mai mult de 300 de lucrări publicate, ca un bun organizator al științei care 

știe să mobilizeze colectivele conduse la realizarea sarcinilor asumate. 

Prof. Valeriu Moșneaga activează de mai mulți ani în calitate de șef al Catedrei de Științe 

Politice a Universității de Stat din Moldova, remarcându-se printr-o activitate științifică și 
didactică susținută. 

Dr. conf. Valentin Țurcan este unul dintre cei mai apreciați sociologi din republică, autor 

al unor studii de referință în domeniu. 

Unirea eforturilor, concentrarea asupra elucidării probleme migrației a permis 

colectivului de autori să efectueze o cercetare de valoare incontestabilă, apreciată atât în 

republica, cît și peste hotarele ei.  De menționat că autorii au știut să contribuie la soluționarea 

problemelor migrației nu doar pe plan științific, dar și practic: acad. Gh. Rusnac în calitate de 

ambasador al Republicii Moldova, prof. V. Moraru, prof. V. Moșneaga, dr. V. Țurcan activând 

în numeroase proiecte internaționale. 

Luând în considerare cele menţionate, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  HOTĂRĂŞTE: 

 Se recomandă candidaturile dr. hab. Victor Moraru, dr. hab. Valeriu Moșneaga, acad. 

Gheorghe Rusnac, dr. Valentin Țurcan pentru participare la concursul pentru decernarea 

Premiului Naţional în domeniul ştiinţei. 

 

 

Preşedinte,  

Academician        Gheorghe DUCA  

Prim-vicepreşedinte,  

Academician               Ion TIGHINEANU  

 

 
 

 

 

 


