
 
 

 
 

 

 

 

MIGR/2007/130-078 (7) 
 
 
 
 

PROJECT  “BrainNet-working” 
 co-financed by the EC programme AENEAS 

 
EuropeAid/124151/C/ACT/Multi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ACŢIUNEA 
 

1.1 Titlu 

 
BrainNet-working 

 

1.2 Locaţie/locaţii 

Italia, Lazio, Roma 

Spania, Madrid 

Republica Moldova, Chisinau 

Ucraina, Lvov 

Rusia, Moscova 

 

1.3 Costul acţiunii şi suma cerută de Comisia Europeană 

 
 

Costul eligibil total al 

acţiunii 

 

 

Suma cerută de Comisia 

Europeană 

 

% din costul total al acţiunii 

 

EUR. 1.164.892,69 

 

EUR 931.914,16 

 

80 % 

 
NB: Procentul din totalul costurilor eligibile se calculează prin împărţirea Sumei solicitate de Comisia 

Europeană la Costul eligibil total al acţiunii şi înmulţirea cu 100. 

 

1.4 Sumar 

 

Durata acţiunii  24 luni 
Obiectivele acţiunii Obiectivele generale 

- Optimizarea managementului migraţiei de muncă legale din 

Republica Moldova, Ucraina şi Rusia, în conformitate cu 

datele examinării situaţiei demografice, economice şi sociale 

în ţările de origine şi în ţările de imigrare; 

 

- Informarea populaţiei cu privire la avantajele şi modalităţile 

migrării legale şi consecinţele migrării ilegale; 

 

- Promovarea revenirii în ţările de origine a persoanelor cu 

experienţă de muncă în Uniunea Europeană, contribuind astfel 

la valorificarea acestei experienţe şi la dezvoltarea economiei 

ţărilor respective; 

 

- Dezvoltarea capacităţilor serviciilor de ocupare a forţei de 

muncă, menite să sprijine cetăţenii în achiziţionarea 

experienţei de muncă în Uniunea europenă şi să faciliteze 

reintegrarea persoanelor revenite în patrie în sfera muncii.    

Obiective specifice 

- Crearea unui program efectiv şi durabil care să permită 

reintegrarea activă a migranţilor reveniţi în patrie, în 

econimia ţării respective. 
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Parteneri Aplicantul: Universitatea “La Sapienza” din Roma 

(Departamentul de Studii Politice) - Piazzale Aldo Moro n° 5 – 

00185 Roma (Italia) 
Partenerul 1: Caritas Diocesana di Roma (Italia) / 

Arciconfraternita del SS. Sacramento, Maria SS. e S.Gregorio 

Taumaturgo – Caritas Diocesana di Roma (Italy) 

Partenerul 2: Provincia Roma - Departamentul XI “Servicii 

pentru muncă şi instruire” (Italia) / Provincia di Roma 

(Dipartimento XI “Servizi per il lavoro e la formazione” (Italy) 

Partenerul 3: Asociaţia “Universitatea Cercetare, Inovarea 

Societate” – AURIS (Italia) /Associazione Università Ricerca, 

Innovazione Società – AURIS 

Partenerul 4: Consorţiul E-laborando (Italia) / Consorzio E-

laborando 

Partenerul 5: ONG “Fundeun” – Universitatea din Alicante 

(Spania) / Fundeun - University of Alicante (Spain) 

Partenerul 6: Societatea în sprinjinul iniţiativelor sociale 

“Acţiunea Civică” (Moldova) / Society in Support of Social 

Initiatives “Civic Action” (Moldova) – coordonator – prof. Victor 

Moraru (tel.: 0 795 85 843, e-mail: vmorarumd03@yahoo.com) 

Partenerul 7: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 

Facultatea de Jurnalism şi Comunicare Publică (Moldova) / Free 

International University of Moldova (Faculty of Journalism and 

Public Communication) (Moldova) – coordonator conf. dr. 

Valentina Enachi (tel.: 0 685 81 352, e-mail: 

valentina_enachi@yahoo.com) 

Partenerul 8: Municipalitatea Chişinău (Moldova) / Municipality 

of Chisinau (Moldova) – coordonator Gabriela Ciumac (tel.: 22 91 

40, e-mail: gabriela.ciumac@pmc.md) 

Partenerul 9: Fundaţia “Caritas Ukraina” (Ucraina) / International 

Charitable Foundation “Caritas Ukraine (Ucraine) 

Partenerul 10: NGO “Equilibre-Solidarity” (Rusia) / Independent 

non-profit charitable organization Equilibre-Solidarity (Russia) 
Grup (grupuri ţintă) - 40 de tineri cu studii superioare din Republica Moldova; 

- Economia locală a Republicii Moldova; 

- Centre locale de ocupare a forţei de muncă din Chişinău 

(MD), Roma (IT), Madrid (SP). 

Beneficiari finali - Persoanele cu studii medii şi superioare din Republica 

Moldova, Rusia şi Ucraina 

- Economia locală a Republicii Moldova, Rusiei şi Ucrainei; 

- Economia locală a Spaniei şi Italiei; 

- Centre locale de ocupare a forţei de muncă din Europa de 

Est şi Uniunea Europeană. 

 

 

Rezultate estimate - Aprofundarea cunoştinţelor existente cu privire la diverse 

aspecte ale migraţiei, problemele stringente, generate de 

acest fenomen, constituirea unei baze de date şi efectuarea 

unui studiu complex, publicaţii vizînd rezultatele 

investigaţiei efectuate. 

- Lansarea unei reţele de Ghişee ale muncii (Labour 

windows), destinate dezvoltării cooperării dintre serviciile 

de angajare în cîmpul muncii în statele Uniunii Europene şi 
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alte ţări europene. În cadrul proiectului două ghişee ale 

muncii îşi vor începe activitatea, desfăşurînd în comun 

acţiuni-pilot, unul în Roma (Italia) şi altul în Chişinău 

(Moldova). 

- Crearea – prin efectuarea analizei şi comparaţiei sistemelor 

normative – a unui cadru contractual adecvat pentru 

migrarea temporară a forţei de muncă din Moldova, 

Ucraina, Rusia în ţările Uniunii Europene. 

- Desfăşurarea unui program formativ durabil, urmînd a fi 

preluat şi în alte ţări după încheierea proiectului. 

- Stagierea a 40 de tineri din Republica Moldova în 

întreprinderile din Italia. 

- Activităţi de diseminare a informaţiei cu privire la 

problemele actuale ale migraţiei.  

- Conferinţa transnaţională ştiinţifico-practică finală vizînd 

problemele actuale ale migraţiei (Chişinău, Republica 

Moldova). 

Activităţi principale - Cercetarea (colectarea de date şi analiza) situaţiei 

migraţionale în Italia şi Spania, a capacităţilor şi 

necesităţilor sectoarelor productive respective vizînd 

angajarea migranţilor în cîmpul muncii, precum şi a 

gradului de adecvare a migranţilor din Moldova, Rusia şi 

Ucraina la solicitările pieţei muncii din Uniunea 

Europeană, stabilirea tendinţelor relevante ale proceselor 

migraţionale legale (ilegale) din aceste ţări în UE. 

- Crearea unei reţele de Ghişee ale muncii (Labour 

windows), destinate dezvoltării cooperării dintre serviciile 

de angajare în cîmpul muncii în statele Uniunii Europene şi 

alte ţări europene.  

- Elaborarea – prin efectuarea analizei şi comparaţiei 

sistemelor normative – a unui cadru contractual adecvat 

pentru migrarea temporară a forţei de muncă din Moldova, 

Ucraina, Rusia în ţările Uniunii Europene. 

- Elaborarea, experimentarea şi evaluarea unui program 

formativ durabil, urmînd a fi preluat şi în alte ţări după 

încheierea proiectului. 

- Formarea a 40 de tineri în cadrul unor training-uri vizînd 

cultura ţărilor Uniunii Europene, pregătirea lingvistică 

(limba italiană), cultura organizaţională şi management, 

economia de piaţă a Uniunii Europene, legislaţia migraţiei 

etc., reintegraţi în economia moldovenească după o 

perioadă de 6 luni de stagiere în întreprinderile din Roma 

(Italia).  

- Activităţi de diseminare a informaţiei cu privire la 

problemele actuale ale migraţiei.  

 

 

Staff: 

 

Cooronator de proiect- Gabriela Ciumac, şef Direcţia Relaţii Externe Cooperare Regională şi Integrare   

Europeană,  Membru al Steering Commttee BrainNet-working (gabriela.ciumac@pmc.md) 

Manager de proiect - Daniela Franţujan (frantuzca@hotmail.com) 

Asistent de proiect - Natalia Lipca  (lipca.natalia@gmal.com)  


