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Conferința Științifică Studențească „Fenomenul migrației în istoria  
Europei”, ediția a III-a

Chișinău, 30-31 martie 2016

Deja al treilea an consecutiv, Facultatea 
de Istorie și Geografie a Universității 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, în 
parteneriat cu Asociația Națională a Ti-
nerilor Istorici din Moldova (ANTIM), 
organizează Conferinţa Ştiinţifică Stu-
denţească. Conferinţa din acest an a în-
trunit peste 50 de studenţi, masteranzi 
și doctoranzi, care au reprezentat 12 in-

stituţii superioare de învăţământ din republică și de peste hotare.
Tema generală a conferinţei a fost ,,Fenomenul migraţiei în istoria Europei”. 

Fenomenul migraţiei, care a luat amploare în ultimul timp și reprezintă pentru 
comunitatea europeană o problemă majoră, a fost discutat din mai mult puncte 
de vedere: politic, geopolitic, economic, social, juridic. Structura conferinţei a 
fost constituită dintr-o ședinţă plenară urmată de prezentarea lucrărilor în cinci 
ateliere.

Subiectele celor cinci ateliere au fost:
1. Deplasări de populație și migrații în Preistorie și Antichitate
2. Deplasări de populație și migrații în Preistorie și Antichitate. Marile 

migrații și impactul acestora asupra Europei medievale
3. Procese și fluxuri migraționiste în contextul politicilor imperiale și 

coloniale din lumea modernă
4. Migrații forțate, strămutări de populații, deportări și războaie în Eu-

ropa secolului XX
5. Fenomenul migrației în contextul globalizării și al situaţiilor geopoli-

tice la începutul secolului XXI.
Lucrările conferinţei au început cu o ședinţă plenară, în cadrul căreia prot. 

mitr. dr. Maxim Melinte, parohul Bisericii Acoperământul Maicii Domnului (s. 
Ghidighici, mun. Chișinău), a ținut comunicarea ,,Fenomenul migrației în con-
textul biblic”. El a vorbit auditoriului despre prima migraţie a omului conform 
Bibliei, după care a expus principalele cauze și consecinţe ale migraţiei din Ve-
chiul Testament și Noul Testament.
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Atelierul „Deplasări de populație și migrații în Preistorie și Antichitate”, moderatori 
– conf. univ. dr. Octavian Munteanu, studentul Sergiu Moraru.

Lucrările prezentate în această secțiune 
au expus cauzele și consecinţele migra-
ţiilor comunităţilor preistorice și antice, 
precum și descrierea acestora, bazân-
du-se pe săpăturile arheologice la care au 
participat vorbitorii. De exemplu, Sergiu 
Moraru a ținut o comunicare despre „Si-
turile din perioada migrării bastarnilor 
în microzona Orheiului Vechi”; Mihaela 
Bleoancă a prezentat cercetarea sa privind „Așezarea eneolitică și necropola tu-
mulară de la Valea Mare, com. Runcu, jud. Gorj”.

Atelierul ,,Marile migrații și impactul acestora asupra Europei medievale”, 
moderatori – conf. univ. dr. Igor Sava, studentul Vasile Manică.

Acest atelier a ref lectat ansamblul com-
plex al mutaţiilor survenite în plan poli-
tic, militar, economic, social și cultural 
ca urmare a apariţiei elementelor mi-
gratoare în spaţiul european. V. Mani-
că, în expunerea „Impactul exodului 
intelectual asupra Renașterii”, a scos în 
evidenţă migrația ca factor principal al 
apariţiei Renașterii în spaţiul european. 

El a explicat zonele și principalele cauze de migraţie a intelectualilor, care mai 
apoi au constituit un catalizator în apariţia Renașterii. În cadrul acestui atelier 
au fost prezentate comunicări în care marile migrații au fost privite din multiple 
puncte de vedere: de la cercetarea resorturilor care au pus în mișcare masele, 
până la înțelegerea consecințelor fenomenului.

Atelierul „Procese și fluxuri migraționiste în contextul politicilor imperiale 
și coloniale din lumea modernă”, moderatori – prot. mitr. dr. Maxim Melinti, 
masteranda Ecaterina Pintilii.

În lucrările din această secțiune au fost aduse argumente concludente prin care 
s-a demonstrat rolul politicilor marilor imperii în controlarea și dirijarea f lu-
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xurilor de persoane, pentru a atinge anumite obiective. Comunicările lui Ni-
colae Chirnev, Romanița Nicolaeș, Ina Cărăuș au scos în evidenţă cauzele care 
au determinat partiţia minorităţilor naţionale în spaţiul dintre Prut și Nistru, 
privilegiile, obstacolele pe care le-au întâmpinat în integrarea în acest areal geo-
grafic, precum și atitudinea unor minorităţi faţă de vectorul politicii externe al 
Republicii Moldova. Comunicarea lui Florin Ciulavu (Institutul de Arheologie 
,,Vasile Pârvan” din București), „Încetarea activității monetăriei de la Alba Iulia 
la 1871 și mutarea personalului și a utilajelor la monetăria din Kremnica (Slova-
cia)”, a constituit un argument ce a evidenţiat rolul imperiilor în controlul tutu-
ror domeniilor de activitate ale societăţii.

Atelierul ,,Migrații forțate, strămutări de populații, deportări și războaie în Europa 
secolului XX”, moderatori – Sergiu Cataraga, studenta Veronica Televca.

Vorbitorii au dorit să scoată în evidenţă 
soarta conaţionalilor noștri în perioada 
comunistă. Galina Cotoviţcaia a făcut 
o comunicare amănunţită despre „dru-
mul patimilor” spre gulaguri și așezări-
le speciale, o informaţie nu atât de bine 
cunoscută de participanţii din centrele 
universitare din România. Un viu in-
teres au suscitat comunicările lui Mă-

dălina Mărginean și Ioana Orza, care au pus accent pe memorialistica vremii, 
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pentru a desluși anumiţi factori care au determinat deplasări de populaţie din 
anumite regiuni.

Atelierul „Fenomenul migrației în contextul globalizării și al situaţiilor geopolitice 
la începutul secolului XXI”, moderator – Sergiu Cataraga.

Această secțiune a scos în evidenţă 
impactul problemelor politice și geopo-
litice asupra tendințelor de migrație. În 
lucrările prezentate a fost tratată tema 
emigrației populaţiei din Republica 
Moldova. Vorbitorii au expus cauzele, 
dar și soluţii pentru a reduce emigra-
rea. În comunicarea „Impactul «exo-
dului de creiere» asupra viitorului 
Republicii Moldova”, Mihaela Necula a 
relevat un fenomen sociodemografic specific Republicii Moldova și a prezentat 
soluţii pentru diminuarea numărului de intelectuali care părăsesc țara. Migra-
ţia din Orientul Mijlociu a constituit o temă care a fost abordată de mai mul-
ţi studenţi, fiecare considerând diferite cauze ale migraţiei. Cel mai important 
este că fiecare student a prezentat soluţii, care, dacă ar fi aplicate, atunci moni-
torizarea migraţiei ar fi mai eficientă.

La sfârșitul conferinţei, Maia Mileac, masterandă a Facultăţii de Istorie și 
Geografie, a condus o excursie prin orașul Chișinău, prezentând cele mai im-
portante monumente de arhitectură. De asemenea, profesorul Sergiu Catara-
ga a ghidat tinerii din România prin Muzeul de Istorie Militară, ei fiind plăcut 
surprinși mai cu seamă de Muzeul Ocupaţiei Sovietice.

Vasile Manică,  
student, anul IV, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”


