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CUPRINS:

* 3 MESAJ

* 4 SĂNĂTATE

* 12 PENSII

* 18 DEZVOLTARE ȘI AGREMENT

* 26 ANTREPRENORIAT

* 34 CORUPȚIE

* 40 LOCUINȚE
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CHALLENGER

CHALLENGER este un program competitiv, care 
oferă un ansamblu complet de instruiri unui grup 
de tineri, cu vârsta cuprinsă între 20 și 35 de ani, 
ce activează în diverse domenii.

Scopul programului este de a face transfer de 
cunoștințe și abilități tinerilor, care vor putea 
elabora politici publice, ce răspund profesionist 
necesităților oamenilor și care vor putea fi 
implementate în Republica Moldova.

În urma programului CHALLENGER, tinerii au 
dobândit abilități noi de cercetare și analiză 
a celor mai importante probleme cu care se 
confruntă cetățenii Republicii Moldova cu vârsta 
18-35 ani și au dezvoltat Manifestul Tinerilor, 
care propune 12 strategii pentru a soluționa 6 
probleme prioritare cu care se confruntă tinerii 
din Republica Moldova. 



TINERII ÎN CĂUTAREA SĂNĂTĂȚII
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„Elaborarea manifestului a fost o 
provocare dificilă și interesantă în 

același timp. Această experiență m-a 
adus mai aproape de semenii mei, de 
opiniile și cerințele lor față de viață 

și de sănătate.”

CRISTINA STRATAN

„Prin intermediul programului 
Challenger am învățat metode 

utile pentru a realiza o schimbare 
calitativă.”

SORIN BECCIU

Un stat prosper are grijă de sănătatea tinerilor,
pentru că ei sunt forța motrice a dezvoltării și progresului.

Accesul la servicii medicale calitative îl vor face pe tânăr mai 
sănătos și mai încrezător în viitor.

cristina.stratan@gmail.com sorinbecciu@gmail.com



Sistemul de sănătate din țara noastră are lacune

Calitatea serviciilor medicale prestate 
de instituțiile de profil lasă de dorit. 
Conform Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS), Republica Moldova 
se află pe locul 101 din 191 de state 
analizate privind performanța 
sistemului medical, situându-se la 
coada clasamentului țărilor europene. 
[1] Această situație este confirmată 
și de indicele de acces și calitate 
a serviciilor medicale (Healthcare 
Access and Quality Index, HAQ), care 
are un nivel nesatisfăcător.[2]

Conform Biroului Național de 
Statistică (BNS), numărul persoanelor 
care apreciază îmbunătățirile 
calității serviciilor medicale este 
în scădere (8% descreștere în 
2016 față de 2008), cu un trend de 
creștere a ratei populației care cred 
că serviciile medicale au scăzut 
în calitate. Totodată, fiecare a 10-a 
persoană a menționat că accesul la 
serviciile medicale s-a redus, nivel 
ce se menține constant pe parcursul 
perioadei 2010-2016. [3]

Efectele sistemului sunt din ce în ce mai sesizabile printre tineri

Tinerii între 18 și 35 ani, 
interacționează tot mai frecvent 
cu sistemul sanitar, în special 
în urma întemeierii familiilor și 
a nașterii copiilor. Din cei 200 
de tineri intervievați în urma 
sondajului CHALLENGER sănătate, 
peste 75 % nu sunt satisfăcuți de 
calitatea serviciilor din instituțiile 
medicale. Ei menționează că 
serviciile medicale de calitate sunt 
mai mult inaccesibile în sistemul 
sanitar național, fiind posibile de 

accesat doar contra plată, inclusiv în 
instituțiile medicale de stat.

Calitatea serviciilor și în special a 
tratamentului medical urmat în 
tinerețe, definește calitatea sănătății pe 
termen lung sau odată cu înaintarea 
în vârstă, ori incidența maladiilor non-
comunicabile (ex. bolile aparatelor 
cardiovascular și digestiv, diverse 
tipuri de cancer) în rândurile populației 
adulte și în etate confirmă faptul că 
sistemul sanitar are lacune.
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Când tinerii sunt ignorați, tinerii ignoră

Tinerii pierd încrederea în sistemul medical național ca urmare a serviciilor 
prestate necalitativ. Conform sondajului am identificat că aceștia se adresează 
mai rar la medic, preponderent în situații acute, și de obicei, cu urmări mai grave.

Accesul limitat la serviciile medicale de calitate devine o povară financiară 
pentru tineri. Ei sunt obligați să procure polița medicală de stat, fără garanția 
calității serviciilor medicale, fiind nevoiți să aloce resurse suplimentare pentru 
rezolvarea problemelor de sănătate.

Acest fenomen a influențat creșterea numărului tinerilor, în special al celor care 
lucrează pe cont propriu, care renunță la asigurarea medicală obligatorie [4], 
expunându-se astfel riscurilor medicale neprevăzute.

Accesul limitat la servicii medicale de calitate înaltă influențează direct 
sănătatea tinerilor. Aceștia nu au grijă de sănătatea corespunzător, odată ce 
prevalența maladiilor non-comunicabile la adulți și persoane în etate este foarte 
înaltă. Datele statistice indică faptul că 85% din decese se datorează maladiilor 
non-comunicabile, indicator care are un nivel dublu față de media europeană, 
cel puțin în cazul bolilor cardiovasculare [5].

Asigurare avem, dar folos nu prea

Monopolul statului în prestarea 
serviciilor de asigurare obligatorie de 
sănătate limitează accesul tinerilor 
la servicii medicale înalt calitative. 
Peste 70% din cei 200 de tineri 
chestionați cred că servicii medicale 
de calitate înaltă nu pot fi accesate 
prin intermediul poliței de asigurare 
obligatorie. Aceeași tineri consideră 
că polița de stat este mai mult 
ineficientă în prestarea serviciilor 
înalt calitative, acestea putând fi 
obținute doar contra plată chiar și în 
instituțiile publice. Raportul Biroului 
Național de Statistică menționează 
că „necesitatea efectuării plăților 
adiționale pentru serviciile medicale 
rămâne a fi factorul care subminează 
atractivitatea pachetului de Asigurării 

Obligatorii de Asistență Medicală 
(AOAM) și eventual dorința populației 
de a beneficia de asigurare obligatorie 
de asistență medicală. Astfel, 18,7% 
din persoanele neasigurate au 
menționat că nu au nevoie de poliță, 
deoarece oricum trebuie să plătească 
medicului.”[6]. Pe lângă plățile 
către lucrătorii medicali, asigurații 
procură mai des medicamente și 
consumabile medicale pe durata 
spitalizării. Informațiile de pe site-
ul CNAM informează că AOAM 
dispune de un număr limitat de 
servicii de calitate înaltă (Servicii 
de înaltă performanță – SIP-uri), iar 
AOAM prevede de obicei livrarea 
serviciilor medicale de calitate 
„corespunzătoare”.[7]
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Dispozitivele medicale sigure salvează vieți

Dotarea instituțiilor medicale cu 
dispozitive medicale moderne și 
funcționale lasă de dorit. Peste 80% 
din tinerii intervievați consideră că 
sistemul public este slab dotat cu 
dispozitive medicale performante, 
rezultând în diagnosticări și 
tratamente eronate. Conform 
Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale (MSMPS) în 
instituțiile de nivel primar,30-45% 
sunt dispozitive mai vechi de 15 ani, 
iar cele de nivel terțiar și secundar 
au 40% din echipament mai vechi 

În cabinetul medicului tânărul trebuie să se simtă protejat

Profesionalismul insuficient al 
prestatorilor de servicii medicale 
împiedică tinerii în a accesa serviciile 
medicale de calitate. Acest lucru a 
fost sesizat de 50% din respondenții 
chestionarului. Ca urmare crește 
numărul cazurilor de malpraxis. 
Institutul pentru Drepturile Omului 
raportează că sistemul medical nu 
protejează pacienții de eventuale 
greșeli medicale, odată ce nu există 
un cadru legislativ comprehensiv 
care să reglementeze acest 
domeniu. Avocații care mediază 

de 10 ani sau chiar 30 de ani, vârstă 
ce adesea depășește termenul de 
exploatare dat de producător. [8]  
Totodată, funcționarea 
corespunzătoare a acestora 
scade în lipsa unei mentenanțe 
adecvate. Conform CNAM, costul 
serviciului medical nu include 
cheltuielile pentru mentenanța 
echipamentului. Fără mentenanță 
periodică chiar și dispozitivele noi 
pot furniza date eronate, afectând 
negativ calitatea serviciului 
medical.

cazurile de malpraxis în instanțele 
judecătorești afirmă că pacienții 
sunt adesea descurajați să-și apere 
dreptul de a cere despăgubiri sau 
de a-i responsabiliza pe medicii 
care sunt vinovați de erori medicale. 
Expertiza medico-legală națională 
nu este echitabilă, odată ce unica 
instituție abilitată din țară se 
subordonează MSMPS. Expertizele 
făcute în alte țări adesea contrazic 
concluzia autorității naționale, 
ceea ce pune la îndoială calitatea 
serviciilor medicale livrate.[9]
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Este posibil să avem o asigurare medicală calitativă, 
dispozitive funcționale și cadre medicale competente

Soluția existentă abordează ineficient 
cauzele problemei. Totodată, statul 
își propune să crească prețul AOAM 
cu aproximativ 50%, în condițiile 
în care AOAM nu este prevăzut ca 
un sistem de servicii medicale de 
calitate înaltă.

În privința dispozitivelor medicale, 
ocupația de bioinginer medical a 
fost introdusă în nomenclatorul 
ocupațiilor și instituțiile medicale 
au dreptul să își angajeze inginerii 
proprii, însă aceleași instituții nu au 
alocate resurse suficiente pentru 
mentenanța dispozitivelor medicale.

La capitolul malpraxis, statul încearcă 
din 2015 să aprobe o lege în acest 
sens, dar deocamdată fără succes, 
ceea ce pune în pericol siguranța 
pacienților și a personalului medical.

Pentru a reduce efectele negative 
vom aborda cauzele problemei prin 
două soluții alternative:

A. Soluții prin care statul 
reglementează și intervine mai 
mult în sistemul medical și 

B. Soluții prin care statul 
reglementează mai puțin 
domeniul.

CAUZE MĂSURI
AVANTAJE (+)
/RISCURI (-)

Polița medicală
obligatorie nu dă 

acces la servicii de 
calitate înaltă

Creșterea prețului poliței 
de asigurare obligatorii

(+) Influx de mai multe resurse financiare pentru creșterea 
calității serviciilor medicale (alocarea resurselor pentru 

procurarea stocului necesare de medicamente în instituțiile 
medicale, creșterea salariilor personalului medical, 

îmbunătățirea infrastructurii medicale, etc)

(-) Un management defectuos al resurselor nu va soluționa 
problemele existente

Tabelul 1 (Soluția A) Statul reglementează mai mult
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Infrastructura 
dispozitivelor 

medicale lasă de 
dorit

Includerea costului pentru 
mentenanța dispozitivelor 

medicale în costul 
serviciului medical

(+) Crearea resurselor pentru finanțarea mentenanței 
dispozitivelor medicale și efectuarea unei mentenanțe 

adecvate va duce la creșterea funcționalității și siguranței 
dispozitivelor medicale

(-) Managementul financiar defectuos ar putea duce la 
irosirea resurselor financiare, fără investirea acestora în 

mentenanța dispozitivelor medicale

Pacienții nu 
sunt protejați 

corespunzător de 
erorile medicale

Elaborarea cadrului 
legislativ și metodelor care 
să presupună o identificare 

și penalizare mai aspră 
din punct de vedere 

administrativ și penal a 
cazurilor de malpraxis

(+) Cadrele medicale neprofesioniste vor fi excluse din 
sistemul medical, ceea ce va rezulta în diagnostice și 

tratamente mai corecte

(+) Responsabilizarea medicilor pentru serviciul livrat va 
crește gradul de atenție față de pacient și serviciul medical 

livrat acestuia

(-) Sistemul medical riscă să rămână fără personal medical

(-) Implementarea defectuoasă a legislației

Tabelul 2 (Soluția B) Statul reglementează mai puțin

CAUZE MĂSURI
AVANTAJE (+)
/RISCURI (-)

Polița medicală 
obligatorie nu dă 

acces
la servicii de calitate 

înaltă

Liberalizarea pieței 
asigurărilor medicale 

obligatorii

(+) Statul va avea concurență la asigurare, astfel va fi impus 
să crească calitatea serviciilor medicale. Astfel pacientul va 

putea beneficia de servicii calitative atât în mediul privat, cât 
și de stat

(+) Tinerii au libertate de decizie asupra investiției în propria 
lor sănătate, astfel vor putea alege calitatea serviciilor pe 

care le vor consuma

(-) Ar putea exista puțini doritori de asigurări alternative, 
dar și a unei oferte mici de asigurări alternative care nu ar 

schimba situația

(-) Destabilizarea sistemului medical bazat pe solidaritate

Infrastructura 
dispozitivelor 

medicale lasă de dorit

Includerea costului
pentru mentenanța 

dispozitivelor medicale
în costul serviciului 

medical

(+) Crearea resurselor pentru finanțarea mentenanței 
dispozitivelor medicale și efectuarea unei mentenanțe 

adecvate va duce la creșterea funcționalității și siguranței 
dispozitivelor medicale

(-) Managementul financiar defectuos ar putea duce la 
irosirea resurselor financiare, fără investirea acestora în 

mentenanța dispozitivelor medicale

Pacienții nu sunt
protejați 

corespunzător de 
erorile medicale

Elaborarea cadrului 
legislativ și metodelor 
care să presupună un 
mecanism echitabil 

de protecție împotriva 
malpraxisului, dar și 
a asigurării cadrelor 

medicale de eventualele 
erori medicale, în scopul 
medierii extrajudiciare a 

acestor cazuri.

Liberalizarea pieței 
expertizei medico-legale

(+) Pacienții și medicii vor fi încurajați să raporteze erorile 
medicale, iar datele colectate vor servi prevenirii acestor 

incidente

(+) Expertize medico-legale independente de stat – protecția 
pacienților de fraude și a medicilor de verdicte incorecte

(+) Responsabilizarea medicilor pentru serviciul livrat va 
crește gradul de atenție față de pacient și serviciul medical 

livrat acestuia

(+) Medicii vor fi asigurați de eventualele erori, iar pacienții 
vor primi despăgubiri corespunzătoare în caz de malpraxis

(-) Implementarea defectuoasă a legislației
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Tinerii trebuie să aibă dreptul să aleagă

În urma analizei cost-beneficiu, 
Manifestul CHALLENGER 
recomandă soluția B cu mai 
puține reglementări din partea 
statului, prin implementarea căreia 
se preconizează îmbunătățirea 
accesului tinerilor la servicii 
medicale de calitate înaltă. 

1. Liberalizarea pieței asigurărilor 
medicale, și anume diversificarea 
tipurilor de asigurări, atât private 
cât și de stat, va oferi posibilitate 
tinerilor să aleagă serviciile 
medicale de calitatea dorită. 
Astfel de sisteme regăsim în 
România, Germania, SUA, Japonia. 
De exemplu, pe piața română 
de asigurări medicale găsim 
asigurarea de stat, dar și pachete 
private, unele destinate serviciilor 
medicale preventive, altele 
orientate spre tratament, oferind 
liberate cetățenilor să decidă 
calitatea serviciilor medicale 
achiziționate.[10]

2. Costul pentru mentenanța 
dispozitivelor medicale trebuie 
inclus în costul serviciului medical. 
Astfel instituțiile medicale 
vor investi în mentenanța 
corespunzătoare a dispozitivelor 
medicale pentru funcționarea 
adecvată a acestor dispozitive. 
Mentenanța adecvată este 
estimată la aproximativ 7% 
din costul echipamentului 
medical, însă alocarea a cel 
puțin 3,5% din acesta ar aduce 
un aport substanțial la bugetele 
instituțiilor medicale care vor 
putea apoi efectua mentenanța 

echipamentului local sau prin 
subcontractarea companiilor 
specializate. Ca rezultat vom avea 
mai multe diagnostice stabilite 
corect, mai multe tratamente 
eficiente și, per ansamblu, 
serviciilor medicale de calitate 
înaltă. Germania și Japonia atrag 
o atenție deosebită mentenanței 
echipamentului medical ca 
garanție a unui serviciu de calitate 
înaltă.

3. Serviciile medicale comportă 
riscuri mari. Pacienții trebuie să fie 
protejați de erorile medicale. Ei 
trebuie să aibă metode concrete 
prin care să poată stabili eroarea 
și apoi obține compensațiile 
corespunzătoare. Elaborarea legii 
anti-malpraxis, dar și a metodelor 
de raportare, analiză și evaluare 
echitabilă va responsabiliza atât 
cadrele medicale, cât și pacienții 
privind calitatea serviciilor 
medicale.

De asemenea, instituțiile medicale 
trebuie să se poată asigura de 
malpraxis, iar cei care comit erori 
medicale trebuie încurajați să 
recunoască acest fapt, pentru 
evitarea ulterioară a acestor 
evenimente și creșterea calității 
serviciilor medicale. În Germania, 
asigurarea anti-malpraxis este 
obligatorie și pentru medicii 
rezidenți, suma fiind proporțională 
riscului specialității medicale. Din 
600 de mii de plângeri, doar 40 
de mii sunt stabilite ca malpraxis, 
iar majoritatea cazurilor primesc 
despăgubiri extrajudiciare.[9]
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Tinerii consideră că nu au acces 
echitabil la servicii medicale de 
calitate înaltă. Ei percep această 
dificultate prin prisma a 3 obstacole 
majore, și anume: 1. Polița medicală 
obligatorie este ineficientă, iar pentru 
rezolvarea problemelor medicale 
oricum trebuie efectuate plăți din 
buzunar; 2. Dispozitivele medicale 
din sistemul public sunt învechite, 
iar echipamentul medical nu are 
parte de o mentenanță adecvată, 
ceea ce poate duce la diagnostice și 
tratamente eronate; 3. Nu există un 
cadru legal comprehensiv care să 
protejeze tinerii de erorile medicale, 
astfel siguranța tinerilor în calitate 
de pacienți este în pericol. Ca 

rezultat sănătatea tinerilor are de 
suferit. Manifestul Tinerilor propune 
următoarele măsuri: liberalizarea 
pieței asigurărilor medicale 
obligatorii, alocarea resurselor 
necesare pentru mentenanța 
dispozitivelor medicale, adoptarea 
cadrului legislativ anti-malpraxis și 
a asigurărilor instituțiilor medicale 
împotriva erorilor medicale. Ca 
urmare a implementării acestor 
măsuri, tinerii vor decide în ce 
servicii medicale să investească 
resursele financiare, vor avea parte 
de diagnostice și tratamente mai 
corecte și vor fi mai protejați de 
erorile medicale.

Concluzie
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TINERII VOR FI BĂTRÂNI SĂRACI

”Școala de politici cât și cercetarea pe care 
o efectuăm cu colegii a fost pentru mine 
mai mult decât un manifest. Cerecetarea 

problemelor, pe care unii tineri preferă să le 
ignore, te face să realizezi că „Ceva în ţara 

Danemarcii este putred”. Cunoașterea a pus 
capăt ignoranței și m-a motivat să caut soluții 

reale, pragmatice și cât mai rezultative.”

MIHAI POCIUMBAN

„În Școala de Politici Publice Challenger am 
învățat despre modul efecturării unei cercetări 

corecte. Am studiat problema pensiilor și 
am elaborat un set de soluții ce au ca scop 

îmbunătățirea situației din sistemul de pensii. Din 
păcate tinerii de azi din cauza preocupărilor din 
viața de zi cu zi, nu atrag atenția la multe lucruri 

care or să se răsfrângă asupra lor în viitor.’’

DUMITRU IVANOV

O persoană care a muncit toată viața și a contribuit la sistemul de pensii, 
merită și trebuie să ducă o bătrânețe lipsită de nevoi. Sistemul de pensii 

actual nu poate asigura acest lucru pe deplin, este de obligațiunea tuturor 
să se gândească la soluții alternative și să facă ceva astăzi, pentru a avea un 

viitor decent și sigur mâine.

mihai.pociumban@gmail.com ivanovdumitru2@gmail.com
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Statul zdrobește 
viitorul pensionar

Odată cu pensionarea va scădea 
nivelul de trai al tinerilor de azi. 
Peste 92,0% din pensionari au primit 
pensii în cuantum mai mic decât 
minimul de existență necesar acestei 
grupe de vârstă.[1] În 2017 pensia 
medie a constituit 1301,1 lei, în timp 
ce minimum de existență pentru 
pensionari reprezenta 1566,6 lei.[2] 

Dacă lucrurile nu se schimbă, tinerii 
care contribuie astăzi la fondul social 
obligatoriu riscă să nu aibă pensie, 
sau în cel mai bun caz să aibă o 
pensie care nu va asigura nici măcar 
minimul de existență. Codul European 
de Securitate Socială recomandă 
ca rata minimă de înlocuire să fie 
de 40%, astfel încât persoana care 
se pensionează să beneficieze de 
o pensie de minim 40% din salariu. 
Rata de înlocuire la momentul actual 
în Republica Moldova este 28,2% și 
conform prognozelor Guvernului, 
aceasta va scădea la 14% în 2040.
[3] Prin urmare, cei care vor deveni 
pensionari în 2040, vor încasa doar 
14% din salariul pe care l-au avut 
până la pensionare. Dacă tendințele 
se mențin, tânărul ce lucrează azi și 
are un venit net de 5000 de lei, riscă 
să nu încaseze nici cei 700 de lei 
odată ce se pensionează.

Tinerii rămân fără perspective financiare în acest stat

Salariile și pensiile în Republica 
Moldova sunt puțin atractive pentru 
tineri. Prin urmare, aceștia caută 
să obțină venit în alte țări. În anul 
2014, un număr de 193 500 de tineri 
aflați peste hotare, nu au contribuit 
la fondul de pensii din Republica 
Moldova.[4] De asemenea, 28% din 
tineri ar fi gata să plece peste hotare 
în următoarele 6 luni,[5] ceea ce 
ar menține tendința de scădere a 

încasărilor la fondul social. În anul 
2017, numărul de contribuabili a fost 
de 808 745[6] de persoane, adică cu 
54 000 mai puțin decât în 2010.[1] Pe 
lângă faptul că tinerii sunt nevoiți să-
și ajute părinții, care suferă din cauza 
sistemului actual de pensii, aceștia 
contribuie la un fond de pensii 
nesustenabil care le reduce veniturile 
actuale și nu le garantează o pensie 
în viitor și viață decentă la bătrânețe.

(c) Fotograf Teresa Suarez,  
membră a agenției de fotografie

internațională R.E.A.
www.teresasuarezphoto.com

MANIFESTULTINERILOR 13



Jucăm cu toți „CNAS- poly” și pierdem

Tinerii nu au alternative la sistemul 
de pensii oferit de stat, care le-ar 
permite să planifice contribuțiile 
pentru o pensie decentă. Sistemul 
de pensii din Republica Moldova 
este unul redistributiv, bazat doar pe 
principiul solidarității între generații, 
conform căruia banii colectați 
sunt utilizați imediat pentru plata 
pensiilor. Din cauza că lipsește un 
cadru legal, în care ar fi specificați 

clar termenii și garanțiile legate 
de funcționarea unui fond privat, 
în Republica Moldova nu există 
asemenea fonduri, în timp ce în 
state precum România, SUA, Letonia 
sau Rusia ele și-au demonstrat 
eficiența. Conform sondajelor, 38% 
din tineri ar fi gata să redirecționeze 
o parte din venituri în fondurile 
private pentru a-și asigura o pensie 
la bătrânețe.[5]

Bani în vânt - la bătrânețe flămând

Pensia este o perspectivă 
îndepărtată pentru tineri, fără să 
realizeze că sistemul actual la care 
ei contribuie este unul problematic. 
Ajungând aproape de vârsta 
pensionării, sunt puși în situația când 
este prea târziu să schimbe ceva. 
La moment tinerii din Moldova au 
alte priorități. Spre exemplu, fiecare 
al doilea tânăr este preocupat de 
găsirea unui loc de muncă.[7] Doar 
11,2% din tineri s-au informat din 

surse oficiale referitor la pensia 
pe care urmează s-o primească.
[5] Aceasta este o consecință a 
lipsei educației financiare în școli. 
În ciclul gimnazial și liceal subiectul 
dat nu este abordat de profesori. 
Tinerii care nu se informează și nu 
sesizează problema pensiilor, nu 
planifica viitorul lor financiar și nu 
sunt cointeresați să contribuie la 
sistemul actual de pensii achitând 
toate impozitele.

(c) Fotograf Teresa Suarez,  
membră a agenției de fotografie internațională R.E.A. 

www.teresasuarezphoto.com
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Statul complică lucrurile simple

Formula complicată a calculului pensiei și lipsa unei metode moderne și 
accesibile pentru fiecare, face dificilă calcularea pensiei desinestătător. De 
calculul pensiei se ocupă în prezent Casa Națională de Asigurări Sociale, 
folosind formule complicate din lege.[8] 

În România, spre exemplu, o alternativă a formulelor complicate din lege, sunt 
paginile web care oferă posibilitatea, oricărui doritor, să calculeze individual 
pensia pe care urmează să o primească. Conform ultimelor sondaje, 88,8% din 
tineri nici măcar nu s-au interesat despre cuantumul pensiei de care urmează să 
beneficieze.[5] Complexitatea calculării pensiei conform formulelor specificate 
în lege și lipsa unei alternative simplificate de calcul a scăzut interesul și rata 
tinerilor informați despre pensia pe care ar urma s-o primească.
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GOANA PENSIEI MEDII DUPĂ MINIMUL DE EXISTENȚĂ

Reformă de 2 ani, pensii de 2 bani

Reforma sistemului de pensii doar 
ameliorează situația actuală și 
nicidecum nu rezolvă problema 
pe termen lung. Creșterea vârstei 
de pensionare până la 63 de ani[8] 
și indexarea pensiilor, care uneori 
este mai mică decât nivelul inflației, 
reprezintă măsuri de scurtă durată. 
Odată cu scăderea numărului de 
contribuabili, scad și încasările la 
fondul social din care se pensiile. În 
prezent, raportul dintre contribuabili 
și pensionari este de aproape 1 la 1, 
în timp ce raportul recomandat este 

de 4 la 1.3 Datele Biroului Național 
de Statistică, pentru anii 2010 - 2017, 
arată că pensia medie nu a acoperit 
nici măcar minimul de existență a 
pensionarilor. Bunăoară în 2010 pensia 
medie reprezenta 800,8 lei, în timp ce 
minimul de existență era de 1184,3. 
În 2017, pensia medie a fost de 1301,1 
lei, iar minimul de existență 1566,6 
lei.[2] Odată ce soluțiile propuse de 
stat nu au ridicat nivelul de trai al 
pensionarilor la un minim necesar, 
putem spune că acestea au eșuat în 
soluționarea problemei.

Sursă: Biroul Național de Statistică

———   Minimul de existență  ——— Pensie medie
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Soluții reale există!

Pentru a reduce efectele negative vom aborda cauzele problemei prin două 
alternative de soluții: 
A. Soluții prin care statul reglementează mai mult și 
B. Soluții prin care statul reglementează mai puțin domeniul.

CAUZE MĂSURI AVANTAJE

Lipsa alternativelor 
la sistemul 

obligatoriu de pensii 
de stat

Modificarea cadrului 
legal în unul favorabil 
dezvoltării fondurilor 

cumulativ private 
obligatorii

1. Tinerii vor avea o alternativă la sistemul de pensii de stat și 
venituri mai mari după pensionare. Banii vor fi depuși în fondul 
privat, fără ca aceștia să fie cheltuiți pentru plata pensiilor 
actuale, ci vor fi reinvestiți;

2. Tinerii vor fi obligați să contribuie la un fond cumulativ privat, 
respectiv vor fi cointeresați să se informeze despre posibilitățile 
de reinvestire a banilor. În așa mod va crește responsabilitatea 
financiară a tinerilor de a-și asigura pensiile;

3. Va crește volumul contribuției la sistemul de pensii, deoarece 
tinerii vor fi cointeresați să declare veniturile integral, știind că 
o parte din contribuții vor fi acumulate pentru bunăstarea lor, 
după pensionare.

Lipsa 
conștientizării 

de către tineri a 
problemei pensiilor

Introducerea modulului 
obligatoriu dedicat 

educării financiare a 
elevilor privind pensiile 
în cadrul obiectului de 

educație civică

1. Va fi pusă baza educației financiare a tinerilor, fapt ce va facilita 
conștientizarea problemei și va stimula tinerii să întreprindă 
acțiuni precum contribuții la un fond privat, declararea tuturor 
veniturilor și angajarea oficială la serviciu;

2. Tinerii vor avea abilitatea practică de planificare a bugetului 
personal și de familie.

Lipsa unei 
alternative de 

calculare a pensiei 

CNAS-ul (Casa Națională 
de Asigurări Sociale) va 
notifica prin intermediul 

poștei, o dată la 5 ani, 
tinerii referitor la pensia 

pe care ar urma s-o 
primească

1. Toți tinerii vor primi informație transparentă despre contribuțiile 
care le fac lunar în comparație cu cei 11,2% tineri care s-au 
informat până acum;

2. Informarea tinerilor despre viitorul lor financiar la bătrânețe 
va crește responsabilitatea financiară a acestora, precum: 
declararea tuturor veniturilor, un consum echilibrat al bunurilor 
și contribuții responsabile la sistemul existent de pensii.

Tabelul 1 (Soluția A) Statul reglementează mai mult

CAUZE MĂSURI AVANTAJE

Lipsa alternativelor 
la sistemul obligatoriu 

de pensii de stat

Modificarea cadrului 
legal spre a fi unul 

favorabil dezvoltării 
fondurilor facultative 

private opționale

1. Sistemul public de pensii va înceta să fie unica sursa de venit 
la bătrânețe. Cei 38% din tineri care ar dori să investească în 
fondurile private vor avea șansa să își diversifice sursele de venit 
și să agonisească cuantumul dorit de bani pe care îl vor primi 
după pensionare;

2. Gestionarea veniturilor proprii este substanțială pentru 
încrederea financiară a tinerilor în sistemul de stat, și existența 
fondurilor private va spori considerabil această încredere;

3. Libertatea de decizie va aparține fiecărui cetățean în parte, 
acesta va putea să aleagă opțional dacă să investească banii 
sau nu, și să decidă ce adaos la pensie ar vrea să primească 
când va ajunge la vârsta de pensionare.

Tabelul 2 (Soluția B) Statul reglementează mai puțin
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Lipsa conștientizării 
de către tineri a 

problemei pensiilor

Introducerea 
discuțiilor despre 

pensii în cadrul orelor 
de dirigenție, fiecare 
diriginte fiind în drept 

să aleagă formatul 
discuției

1. Dirigintele va avea libertatea de a elabora un plan de predare 
personalizat și adaptat specificului clasei pe care o conduce;

2. Tinerii vor primi informații generale despre contribuții și pensii 
încă de pe băncile școlii.

Lipsa unei alternative 
de calculare a 

pensiei

Introducerea unei 
subdiviziuni de 

recalcul pe site-ul 
CNAS

1. Tinerii care sunt cointeresați vor avea acces transparent la 
contribuțiile care le fac și pensia care urmează să o primească. 
Tinerii care se vor informa vor fi mai responsabili față de viitorul 
lor financiar la pensie.

Ce primim în rezultat?

În urma analizei cost-beneficii, 
Manifestul CHALLENGER recomandă 
soluția A, cu mai multe reglementări 
din partea statului. Această soluție 
este un garant că va crește rata de 
tineri care vor beneficia de alternative 
la sistemul de pensii de stat, vor 
apărea fonduri private, va crește 
gradul de informare și transparență 
referitor la contribuțiile pe care le fac 
la fondul social.

REZULTATE ANTICIPATE:

1. Apariția fondurilor private va crea 
alternativă tinerilor și va mări 

atractivitatea sistemului de pensii 
din țară.

2. Informarea tinerilor în domeniul 
financiar va contribui la dezvoltarea 
abilităților practice de planificare 
a bugetului personal și de familie. 
Astfel veniturile lor la bătrânețe vor 
crește substanțial.

3. Va crește responsabilitatea 
financiară a tinerilor. Toți tinerii  
vor primi date transparente  
despre contribuțiile pe care  
le fac lunar.

Concluzie

Odată cu pensionarea scade con-
siderabil nivelul de trai al cetățenilor, 
sistemul actual fiind unul nesusten-
abil. Cadrul legal nu permite crearea 
fondurilor de pensii private și tinerii 
nu sunt informați corespunzător 
despre problema dată. Modificarea 
legilor actuale ar permite apariția 
fondurilor de pensii private, ce vor 

fi o alternativă a sistemului curent 
de pensii. De asemenea educarea 
tinerei generații încă de pe băncile 
școlii și informarea lor periodică prin 
scrisori oficiale de la CNAS ar contri-
bui la conștientizarea gravității prob-
lemei pensiilor și la întreprinderea 
măsurilor cuvenite spre asigurarea 
unui trai decent la bătrânețe.
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TINEREȚEA A MURIT LA SAT?

„Participarea în cadrul proiectului 
CHALLENGER m-a făcut să înțeleg 

că “Schimbarea pozitivă” începe prin 
implicare în viața comunității.  

Iar pentru fiecare problemă sunt 
minim 3 soluții.”

ALINA STĂVILĂ

„Dacă la școală am învățat să citesc, 
la Challenger am învățat să analizez, 

să fomulez și să propun.”

TUDOR ARNĂUT

Dacă tinerii din oraș pot alege cum și unde să-și petreacă timpul liber , 
atunci cei din sat pot să se recreeze doar în bar. Tinerii din mediul rural 

sunt defavorizați când este vorba despre zone de agrement în comunitate.

stavilaalina.s@gmail.com tudorarnaut@gmail.com
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Statul adăpostește tinerii din sat în baruri

Peste 400 000 de tineri din mediul 
rural nu au unde să-și petreacă 
timpul liber. Această problemă 
este confirmată de rezultatele 
raportului de evaluare a situației 
tinerilor, realizat în cadrul proiectului 
„Cunoaște-ți comunitatea”[1] la care 
au participat 621 de tineri iar 40% din 
aceștia au menționat că problema 
cu care se confruntă în localitatea 
lor este lipsa locurilor de agrement. 
Totodată, tinerii ar dori să fie 
implicați în proiecte și evenimente 

în comunitatea în care locuiesc, 
cum ar fi: cercuri pe interese (60,6%), 
concerte și concursuri (44,9%), școli 
de vară, seminare, mese rotunde 
(17,0%), cursuri de studiere a limbilor 
străine (11,9%), cursuri de calificare 
(9,8%). Conform datelor statistice, 
un tânăr trebuie să dedice timpului 
liber 3 ore pe zi [2], iar în condițiile în 
care nu este asigurată satisfacerea 
acestei nevoi, crește atractivitatea 
pentru baruri, pentru că acesta este 
unicul loc de odihnă din localitate.

(c) Anton Polyakov și Anna Galatonova
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Indiferența autorităților dăunează grav tinerilor
din mediul rural

Lipsa activităților de agrement 
poate duce la apariția activităților 
nocive (consumul excesiv de 
alcool, nicotină și droguri). Acest 
lucru este confirmat de rezultatele 
investigației jurnalistice realizate 
în cadrul proiectului “Sporirea 
transparenței și responsabilității 
autorităților prin activități comune 
ale mass mediei și societății civile”. 
Tinerii chestionați din satele 
raioanelor Telenești și Orhei afirmă 
că din lipsa localurilor culturale 
își petrec o mare parte din timpul 
liber în baruri.[3] Conform celor 
mai recente date oferite de BNS, 
rata fumătorilor cu vârstă cuprinsă 

între 15 și 19 ani constituie 7,9 % 
printre  tinerii din mediul rural și 3,2 
% printre tinerii din mediul urban;  
Fumătorii de  25-29 ani reprezintă  
18,5 % pentru tinerii din mediul rural 
și 11,4 % pentru tinerii din mediul 
urban. Astfel, putem deduce că 
rata tinerilor fumători din mediul 
rural este mai mare decât în mediul 
urban [4]. Tinerii recurg la activități 
nocive, pentru că nu au alternative 
utile  de a petrece timpul liber. 
Printre alte efecte se enumeră: 
oportunitățile limitate de dezvoltare 
personală pentru tinerii din mediul 
rural și neimplicarea acestora în 
procesul decizional.

Autoritățile și tinerii merg pe maluri diferite

Autoritățile Publice Locale 
neglijează implicarea tinerilor 
în luarea deciziilor la nivel 
administrativ, ei consideră că 
generația tânără nu are experiența 
necesară pentru a face parte din 
echipa administrativă. Conform 
studiului realizat de către Consiliul 
Național al Tineretului, autoritățile 
locale consideră că „tinerii sunt 
consumatori de servicii și activități 

de tineret în detrimentul recunoașterii 
acestora în calitate de parteneri 
ce pot aduce un aport calitativ în 
procesul decizional.”[5] Astfel, doar 
4,4% din tineri au fost consultați 
în momentul când a fost aprobat 
bugetul predestinat tinerilor.
[6] Realitatea arată că un sat care 
nu-și valorifică tinerii are ca efect 
neimplicarea acestora în viața 
comunității. 

(c) Anton Polyakov și Anna Galatonova
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Zero bani pentru tinerii din mediul rural. 
Activitățile pentru tineret rămân doar pe hârtie

Autoritățile Publice Locale nu au planuri de activități de agrement și dezvoltare 
personală pentru tinerii din zona rurală. În mare parte planurile de acțiuni 
sunt documente rigide, care rămân a fi scrise doar pe hârtie. Conform datelor 
furnizate de Ministerul Finanțelor, în anul 2016, pentru acțiuni de tineret au fost 
alocați 40,8 mii lei autorităților din Căușeni, Glodeni (35 400 lei), Taraclia (40 
000 lei), Telenești (26 500 lei). Deși banii au fost alocați, în aceste comune nu 
s-au organizat activități pentru tineret.[7] Acestea sunt doar câteva exemple 
care demonstrează administrarea ineficientă a resurselor bugetare destinate 
sectorului de tineret sau utilizarea acestora în alte scopuri. În consecință, tinerii 
din zona rurală sunt discriminați față de tinerii din mediul urban prin limitarea 
accesului la  activități de agrement și dezvoltare personală.

Politicile de tineret în mediul rural au să mai aștepte…

Politicile de tineret în mediul 
rural nu se regăsesc în lista de 
priorități a autorităților locale. 
Această afirmație este dedusă din 
studiul “Educația pentru cetățenie 
activă”, care evaluează situația 
actuală în domeniul educației cu 
privire la participarea tinerilor în 
viața publică (civică, economică și 
culturală). În majoritatea unităților 
administrativ teritoriale, sectorul 
de tineret nu este primordial, de 
aceea sunt reduse cheltuielile în 
situația unor ajustări bugetare.

[8]. Autoritățile din localitățile 
Republici Moldova, nu au elaborate 
politici de tineret și respectiv nu 
au bugetate mijloace financiare 
pentru sectorul de tineret. Un 
exemplu este orașul Cimișlia unde 
sunt 3857 de tineri și Nisporeni cu 
3780 de tineri. În cadrul proiectului: 
”Cunoaște-ți comunitatea”[1] la 
care au participat 140 de persoane 
cu vârsta peste 30 ani, 53 % de 
adulți au afirmat că APL-urile nu 
acordă o atenție mare problemelor 
tinerilor.

„Apa trece - pietrele rămân”. Autoritățile oferă soluții 
ineficiente și problemele rămân aceleași

Soluțiile existente eșuează, 
deoarece atacă cauzele 
ineficient, prost și scump. 
Strategia Națională de dezvoltare 
a sectorului de tineret 2014-2020 
ar trebui să conțină măsuri şi 
obiective pentru  tinerii din mediul 
rural, pentru care nu se poate 
acorda suport decât într-o manieră 
specifică. Rezultatele așteptate 
în urma implementării acestei 

strategii, nici pe aproape n-au fost 
îndeplinite. Bunăoară, Programul 
PASET a avut obiectiv dezvoltarea 
a peste 40 de centre similare nu 
doar la nivel raional și național, 
dar și la nivel de comunitate. Din 
lipsa unui mecanism viabil de 
susținere financiară din partea 
autorităților, acestea nu au reușit 
să-și mențină existența. Există 
doar câteva centre (până la 

MANIFESTULTINERILOR 21



Pentru a reduce efectele negative, vom aborda cauzele problemei 
prin două alternative de soluții: A. Soluția prin care statul 
reglementează mai mult domeniul și B. Soluția prin care statul 
reglementează mai puțin domeniul.

20 centre prietenoase tinerilor 
din mediul rural), care au fost 
instituționalizate și sunt active 
la moment. Centrele create sunt 
în proporție de 95% cu statut 
de instituție publică, nu au avut 
oportunități de a identifica resurse 
necesare din exterior. În rezultat, 
doar centrele de tip raional și cele 
din tutela autorităților publice a 
orașelor au reușit să activeze. Un 
alt exemplu de inițiativă care nu a 
avut efectul scontat este Proiectul 
„Noi oportunități pentru tineri și 
femei” implementat de PNUD în 
Moldova în perioada 2004-2011. 

Prin intermediul organizațiilor 
neguvernamentale și cu suportul 
autorităților publice locale, au fost 
create centre pentru reintegrarea 
socială a tinerilor în localitățile 
Ungheni, Edineț, Cărpineni, 
Soroca, Călărași și Telenești. Unele 
centre au fost instituționalizate și 
au rămas la finanțarea totală din 
partea autorităților publice, însă 
din lipsa de fonduri au fost închise. 
Odată ce tinerii din mediul rural 
sunt în continuare fără centre de 
agrement și evenimente speciale, 
putem deduce că statul eșuează 
în rezolvarea acestei probleme.

CAUZE MĂSURI AVANTAJE

Autoritățile Publice 
Locale

neglijează 
implicarea tinerilor 

în procesul 
decizional

Obligarea Autorităților locale 
de a crea Consilii de tineret - 
organ consultativ, compus din 
5 tineri, aleși de către 20% din 
totalul de tineri înregistrați în 

localitate.
Acest organ va participa 

la consultările cu privire la 
utilizarea bugetului pentru 

sectorul de tineret.
Proiectul va fi pilotat în 5 

comune, echilibrat geografic 
în nord, sud și centru.

1. Politicile de tineret vor fi create de persoane până la 35 
de ani, doar tinerii știu mai bine de ce au nevoie și pe ce 
trebuie de cheltuit banii. Doar așa va  crește impactul 
evenimentelor organizate;

2. Tinerii vor putea alege cum să-și petreacă timpul liber;
3. APL-urilor vor deveni mai responsabile când vor aloca  

resurse financiare pentru sectorul de tineret, astfel 
banii predestinați tinerilor nu vor mai fi cheltuiți pe alte 
necesități, fiind ultilizați conform destinației;

4. Prin implicarea mai multor tineri în Consilii de Tineret va fi 
dezvoltat spiritul civic în rândul tinerilor, astfel vor apărea 
mai multe inițiative printre tineri.

Autoritățile Publice 
Locale nu au 

planuri de activități 
de agrement 
și dezvoltare 

personală dedicate 
tinerilor

Banii din bugetul de stat 
vor putea fi accesați doar 

la prezentarea planului de 
activități.

Pentru a primi alocații din 
bugetul de stat pentru 

sectorul de tineret, APL-urile 
vor fi obligate să prezinte 

planul de activități lunar cât 
și prezentarea dovezilor de 

desfășurare a evenimentelor.

1. Va crește gradul de transparență bugetară în utilizarea 
bugetului dedicat sectorului de tineret;

2. Autoritățile locale vor deveni mai responsabile când vor 
utiliza resursele financiare conform destinației stabilite;

3. Tinerii din mediul rural vor avea alternative pentru 
petrecerea timpului liber.

Tabelul 1 (Soluția A) Statul reglementează mai mult:
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facebook.com/pg/CRTUngheni

Lipsa politicilor 
de tineret pentru 
tinerii din mediul 

rural

Crearea Agenției Naționale 
pentru Dezvoltarea 

Programelor și Activităților 
de Tineret [19]. Acest organ va 
elabora politici de tineret și va 
acorda consultări autorităților 

publice locale. 
Misiunea agenției constă 

în asigurarea implementării 
politicilor de tineret, formării 

şi perfecționării cadrelor, 
dezvoltării activităților  de 

tineret precum și creării unui 
sistem naţional de acreditare 
și evaluare a serviciilor pentru 

tineri bazat pe rezultate

1. Politicile de tineret în mediul rural vor deveni o prioritate 
pentru Autoritățile Publice Locale (APL), astfel vor apărea 
mai multe activități pentru tinerii din mediul rural;

2. Va crește transparența în utilizarea resurselor financiare 
destinate sectorului de tineret;

3. Alinierea bugetului conform politicilor de tineret.

Tabelul 2 (Soluția B) Statul reglementează mai puțin:

CAUZE MĂSURI AVANTAJE

APL-urile
neglijează 

implicarea tinerilor 
în procesul 
decizional

Autoritățile Publice Locale din 
mediul rural publică planul 
de acțiuni pentru sectorul 
de tineret și organizează 
consultări publice. Astfel, 

autoritățile vor fi obligate să 
creeze condiții de informare 

și motivare pentru implicarea 
tinerilor, atât la etapa de 

planificare cât și la executare 
a planului de acțiuni dedicat 

sectorului de tineret.

1. Crește gradul de implicare a tinerilor în procesul 
decizional;

2. Activitățile planificate vor corespunde necesităților 
tinerilor, astfel impactul evenimentelor va fi mai mare;

3. Responsabilizarea APL-urilor cu privire la utilizarea 
bugetului pentru sectorul de tineret.
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Pentru o colaborare eficientă între APL și tânăra generație, 
creăm Consilii de Tineret

Manifestul recomandă soluția în 
care statul reglementează mai 
mult, deoarece raportul cost/
beneficiu este mai avantajos. 
Diversificarea rețelei de servicii 
și activități în mediul rural 
este posibilă doar atunci când 
prioritățile tinerilor sunt pe agenda 
autorităților. Pentru aceasta, 
autoritățile locale vor fi obligate 
să prezinte planul de activități 
și dovezile de desfășurare a 
evenimentelor. Ca activitățile 
să fie conform intereselor tinerii 
generații, autoritățile publice locale 
vor crea Consilii de Tineret care se 
vor implica activ în viața comunității 

și vor oferi alternative tinerilor  
de a petrece timpul liber în mediul 
rural.

Rezultate anticipate
●m Tinerii din 15 comune din mediul 

rural beneficiază de activități 
și servicii pentru petrecerea 
timpului liber;

●m Resursele financiare destinate 
sectorului de tineret devin 
transparente;

●m Sectorul de tineret devine 
prioritar pentru APL-uri, 
aceștia organizează mai multe 
evenimente și cursuri pentru 
tinerii din comune.

APL-urile nu au 
planuri de activități 

de agrement 
și dezvoltare 

personală dedicate 
tinerilor

În urma concursurilor anuale 
vor primi defalcări din bugetul 

de stat doar acele APL-uri 
care vor prezenta un plan de 
activități pentru tineret cât 

mai viabil

1. Banii destinați sectorului de tineret vor fi cheltuiți 
corespunzător domeniului;

2. Autoritățile locale vor dezvolta spiritul competitivității;
3. Tinerii din mediul rural vor avea alternative de petrecere 

a timpului liber.

Lipsa  politicilor 
de tineret pentru 
tinerii din mediul 

rural

Crearea unor structuri la 
nivel de raion, care vor fi 

responsabile de consiliere, 
elaborare, monitorizare a 

implementării politicilor de 
tineret în localitățile rurale

1. Autoritățile Publice Locale vor deveni mult mai 
responsabile să organizeze evenimente și cursuri pentru 
tineri în comunele lor;

2. Politicile de tineret vor fi ajustate specific fiecărei localități.
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Concluzie

Sunt peste 400 000 de tineri din 
mediul rural care nu au unde 
să-și petreacă timpul liber. 
Totodată, aceștia doresc să fie 
implicați în proiecte ce țin de 
dezvoltarea comunității și să 
frecventeze cursuri de interese. 
O cauză a acestei probleme este 
determinată de APL-urile care nu 
au planuri de acțiuni locale pentru 
dezvoltarea sectorului de tineret 
și ocolesc implicarea generației 
tinere în luarea deciziilor 
importante în comună. Un sat care 
nu-și valorifică tinerii are ca efect 
neimplicarea acestora în viața 
comunității, iar mulți din ei recurg 
la activități nocive. Manifestul 

Challenger propune două abordări 
de soluționare a acestei probleme: 
a) prin mai multe reglementări și 
b) prin mai puține reglementări.  
După analiza cost - beneficiu 
ale alternativelor, manifestul 
Challenger recomandă soluția 
A:  primăriile să creeze Consilii 
de Tineret sub egida proprie, 
autoritățile locale să elaboreze 
planuri de activități de agrement 
dedicate tinerilor și la nivel 
național să se creeze un organ 
ce va elabora politici de tineret. 
Aceasta va  facilita comunicarea 
dintre tineri și autorități, și va 
spori gradul de implicare civică a 
tinerilor în viața comunității.
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IMPULSIONĂM TINERII ÎN AFACERI

Elaborarea Manifestului reprezintă 
o experiență unică care mi-a marcat 

personalitatea și modul de gândire într-un 
mod pozitv și constructiv, mai mult decât 
atât, ma motivat să cercetez problemele 
tinerilor prin prisma politicilor publice. 

MARINA ȚURCANU

Challenger m-a invățat că o afirmație 
este convingătoare doar atunci 

când aceasta este însoțită de dovezi 
temeinice.

VALENTINA ROTARI

Un stat democratic încurajează tinerii antreprenori.
Un guvern căruia îi pasă de tineri adoptă măsurile necesare

pentru a stimula mediul de afaceri, dar nu creează impedimente.  
Noi, tinerii, vrem un model economic bazat pe investiții și economii,

nu pe împrumuturi și datorii.

marina.turcanu1117@gmail.com valentinarotari94@gmail.com 
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Republica Moldova se confruntă 
cu un nivel scăzut de implicare a 
tinerilor privind inițierea afacerilor 
proprii. Conform datelor Biroului 
Național de Statistică, doar 0.1% din 
tineri și-au lansat propria afacere, un 
număr de 70 de ori mai mic decât 
în țările europene, cum este Marea 
Britanie. Rezultatele sondajului 

CHALLENGER antreprenoriat, la care 
au participat 303 tineri, evidențiază 
că 74.5% dintre aceștia își doresc o 
afacere. Guvernul merge pe calea 
efortului minim, pe când 34.1% 
respondenți afirmă că statul ar trebui 
să aibă o politică activă în susținerea 
și promovarea antreprenoriatului 
printre tineri.

Suntem tineri. Lucrăm, fără bani

Efectele negative ale neimplicării 
tinerilor în inițierea afacerilor sunt 
dramatice. Imposibilitatea lansării 
afacerii îi provoacă să accepte 
posturi de muncă cu salarii mici sau 
să emigreze, în căutarea unui loc 
de muncă mai bun. Biroul Național 
de Statistică prezintă realitatea 
Republicii Moldova, unde peste 
85% din tineri câștigă sub media 
salariului pe ţară de 6 100 lei, 
inclusiv peste 60% sub 3 000 lei.[1] 
Fiecare al 10-lea tânăr trăiește sub 

pragul național absolut al sărăciei.
[2] Instabilitatea socio-economică 
nu doar că îi motivează să plece din 
țară, dar și îi descurajează pe cei de 
acasă să-și întemeieze familii. 
Consecințele neimplicării tinerilor în 
afaceri duce la stagnare economică 
la nivel național, limitarea bugetului 
public și reducerea beneficiilor 
sociale, se încurajează economia 
tenebră și crește șomajul printre 
tineri, care actualmente constituie 
11,4%.[3]

forbes.com
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Fără capital: legați de mâini și aruncați în largul mării

Inițierea unei afaceri în Republica Moldova reprezintă un pas dificil pentru tineri. 
Rezultatele sondajelor Magenta Consulting și CHALLENGER antreprenoriat 
arată că peste 65% din tineri determină că principala barieră întâmpinată în 
procesul lansării afacerii este lipsa capitalului inițial.[4] Aceasta este suma de 
bani indispensabilă demarării afacerii și derulării acesteia, până în momentul în 
care ea devine profitabilă. Suma dată va acoperi costul materiilor prime sau al 
produselor, taxele legale pentru autorizare, chiria și utilarea localului, salariile, 
reclamele și publicitatea, rechizitele de birou și orice alte cheltuieli care sunt 
necesare în primii ani de activitate. Lipsa capitalului inițial determină tinerii să 
renunțe să dezvolte o afacere.

Tinerii sub hățurile statului

O altă cauză a problemei este 
relația imediată și directă cu statul. 
Din momentul înființării afacerii, 
tinerii devin responsabili pentru 
achitarea impozitelor, taxelor și altor 
plăți obligatorii, care periodic, pot 
suferi o serie de modificări. Astfel, în 
perioada anilor 2014 - 2016, Codul 

Fiscal al Republicii Moldova a suferit 
modificări la 26 de articole, iar în 
anul 2017 au fost modificate alte 11 
articole. [5] De asemenea, pentru a 
lansa afacerea, tinerii sunt nevoiți 
să obțină documente și autorizații 
precum: autorizația de prevenire 
și stingere a incendiilor, autorizația 
sanitară de funcționare, autorizație a 
unităților comerciale și de prestare 
a serviciilor sociale etc. Rezultatele 
chestionarului CHALLENGER 
antreprenoriat arată că 45% dintre 
tineri sunt nemulțumiți de sistemul 
legislativ defectuos care se modifică 
des și nu permite stabilirea unor 
obiective pe termen lung, iar alți 
43.4% sunt deranjați de aspectele 
birocratice ce țin de întemeierea și 
funcționarea afacerii.

Potrivit sondajului IDIS Viitorul, 39.2% 
din antreprenorii chestionați sunt 
nemulțumiți de multiplele verificări 
din partea instituțiilor de stat, 
32.3% de problemele la obținerea 
licenței și autorizației de activitate și 
24.2%  de probleme la înregistrarea 
afacerilor.[6] Tinerii afirmă că statul 
creează impedimente în dezvoltarea 
afacerilor, iar prezența acestuia nu 
trebuie să fie resimțită.sursa: Sondaj CHALLENGER

 antreprenoriat, Sondaj Magenta

65% lipsa capitalului 
inițial

45% sistem legislativ 
defectuos

43.4% aspectele
birocratice

43% lipsa cunoștințelor 
antreprenoriale

Barierele cu care se confruntă 
tinerii în procesul lansării afacerii
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Business Tineri: la start,  atenție, STOP

Soluția existentă abordează cauzele 
problemei ineficient, prost și scump. 
Guvernul propune măsuri de 
implicare a tinerilor în afaceri, prin 
intermediul programelor Organizației 
de Dezvoltare a Înterprinderilor Mici 
și Mijlocii (ODIMM). Programul Național 
de Abilitare Economică a Tinerilor 
(PNAET), Pare 1+1, Fondul de Garantare 
a Creditelor de către Stat, etc. limitează 
anumite categorii de tineri. Spre 
exemplu, grupul țintă al programului 
Pare 1+1 sunt lucrătorii emigranți și 
rudele lor de gradul I. Acest program 
prevede granturi în proporții de 50% 
din valoarea investiției, iar suma 
acesteia nu poate depăși 200 000 de 
lei.[7] În cazul în care tânărul nu este 
emigrant sau nu este ruda acestuia 
de gradul I, el nu poate fi beneficiar 
al acestui program. De asemenea, 
programul acoperă doar o parte din 
capitalul inițial.

Programul Național de Abilitare 
Economică a Tinerilor este un 
program a cărui grup țintă este strict 
delimitat, între 18 și 30 ani, pe când  
legislația în vigoare specifică că 
„tânăr” este persoana cu vârsta 
18 - 35 ani. Tinerii cu vârsta 30-
35 ani, care sunt 321 608 de 
persoane[2], nu sunt vizați de 
acest program. Proiectul prevede 
obținerea creditelor preferențiale, 
în valoarea de maxim 300 mii de lei 
pentru o perioadă de până la 5 ani 

cu dobândă imediată.[7] În acest 
context, tinerii în loc să investească 
în dezvoltarea propriei afaceri, sunt 
obligați să acopere rambursarea 
creditului din profitul său, cu cel 
puțin 5 000 de lei lunar plus rata 
dobânzii, ceea ce reprezintă o 
povară financiară pentru afacerea 
tânărului.

Fondul de Garantare a Creditelor 
presupune facilitarea accesului la 
credite prin garantarea acestora 
de către stat, în cazul în care 
tinerii nu dispun de suficient gaj. 
Întreprinderile nou înregistrate pot 
beneficia de o garanție maxim de 
70 % din valoarea creditului, care nu 
poate depăși suma de 700 mii de lei, 
acordat pentru 36 luni.[7] Tinerii sunt 
obligați să gajeze bunurile imobile 
și să achite 20 mii de lei lunar, plus 
dobânda creditului și un comision 
de 0.5% de la suma garanției. Acesta 
este un alt exemplu de soluție care 
îndatorează tânărul antreprenor mai 
mult, asta în condițiile în care în anul 
2017 numărul întreprinderilor radiate 
din Registrul de Stat s-a majorat cu 
85,9 % față de anul 2016.[8]

Statul susține că oferă soluții 
eficiente de depășire a principalului 
obstacol în inițierea afacerilor 
de către tineri și anume lipsa 
capitalului inițial. Pe când, realitatea 
demonstrează că programele 

Vrem afaceri, n-avem carte!

Lipsa educației și culturii 
antreprenoriale în rândul tinerilor 
reprezintă un alt impediment în 
procesul lansării afacerii. În cadrul 
chestionarului CHALLENGER 
antreprenoriat, 43% din respondenți 
au specificat că au nevoie de instruiri 
despre cum să întemeiezi și să 
gestionezi o afacere. În cazul în care 

tinerii nu au suficiente cunoștințe în 
domeniul antreprenorial, ei renunță 
la ideile sale de afaceri, deși acestea 
pot fi sustenabile și inovative pentru 
Republica Moldova. În acest context, 
tinerii se angajează la posturi de 
muncă neatractive ori decid să 
emigreze acolo unde își pot valorifica 
potențialul.
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Afacerile tinerilor pot avea o șansă

Pentru a reduce efectele negative 
vom aborda cauzele problemei prin 
două alternative de soluții: 

A. Soluții prin care statul 
reglementează mai mult domeniul și 
B. Soluții prin care statul 
reglementează mai puțin domeniul.

oferite ori nu vizează toți tinerii ori 
vin să îndatoreze și mai mult tinerii 
antreprenori.

Planul de acțiuni privind 
implementarea Strategiei de 
dezvoltare a sectorului Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii prevede includerea 
unui obiect opțional Educația 
economică și antreprenorială și 
organizarea periodică de către 
ODIMM a unor training-uri [9]. Deși, 
s-a alocat buget și s-a elaborat 
curricula acestui obiect, totuși nu 
există un raport cu privire la câți 
elevi beneficiază de cursul dat, 
dar nici dovezi că aceste ore sunt 
predate în gimnaziile și liceele din 
țară. Conform raportului de activitate 
ODIMM în cadrul programului PNAET 
în 2017 au fost instruiți doar 718 tineri 

(din 880 mii tineri)[10], iar în 2016 
doar 211 tineri au beneficiat de acces 
la instruiri. [11]

La capitolul relație anevoioasă și 
imediată cu statul, autoritățile au 
măsuri doar pe hârtie. Deși Planul 
de acțiuni privind implementarea 
Strategiei de dezvoltare a sectorului 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii prevede 
simplificarea procedurilor de 
calculare, raportare și achitare a 
obligației fiscale, acțiuni concrete 
în această direcție nu au fost 
întreprinse. [10]

Odată ce măsurile autorităților 
nu au reușit să crească numărul 
tinerilor care au inițiat afaceri, putem 
afirma că aceste măsuri au eșuat să 
soluționeze problema.

CAUZE MĂSURI AVANTAJE

Lipsa capitalului 
inițial

Acordarea împrumuturilor 
direct  de către stat 

tinerilor antreprenori cu o 
dobândă de 5% anual

1. Va crește rata tinerilor care vor putea accesa resursele 
financiare pentru lansarea și dezvoltarea afacerii;

2. Va scădea povara financiară imediată a tinerilor care își 
lansează afacerea, respectiv și probabilitatea ca afacerile 
să falimenteze din cauza dobânzilor prea mari oferite de 
bănci;

3. Antreprenorii care nu au bunuri imobile pentru gaj, de 
asemenea vor putea accesa împrumuturi, ceea ce va oferi 
șanse egale pentru toți tinerii din țară să lanseze o afacere.

Relație imediată și 
anevoioasă cu statul

1. Antreprenorii cu vârsta 
între 18 - 35 de ani vor 

beneficia de  reducerea 
impozitelor cu 50% pentru 
primii 5 ani de activitate;

2. Minimizarea controalelor 
prin oferirea listei 

prealabile cu  verificările 
planificate pentru primii 5 

ani de activitate.

1. Antreprenorii vor achita impozite mai mici, în așa mod 
aceștia vor putea reinvesti o parte din venituri în dezvoltarea 
afacerii, ceea ce va minimiza riscurile de a falimenta în 
primii 5 ani de activitate;

2. Se vor reduce riscurile de abuz de serviciu a unor funcționari 
de stat, care îngreunează lansarea și buna desfășurare a 
activităților antreprenoriale.

Tabelul 1 (Soluția A) Statul reglementează mai mult
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Lipsa culturii 
și educației 

antreprenoriale

Introducerea unui obiect 
opțional pentru clasele 

absolvente „Bazele 
antreprenoriatului”, predat 
de  antreprenori acreditați 

de Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării

1. Toți tinerii cu vârsta de până la 19 ani vor avea acces la 
cursuri de instruiri în cadrul curriculei deja existente.

2. Tinerii cu vârsta între 18 - 19 ani, care au deja o idee de 
afaceri, dar nu au experiență și cunoștințe vor fi ghidați 
de antreprenori, ceea ce va crește șansele ca ideea de 
afacere să fie implementată. 

3. Cursurile de educație antreprenorială vor stimula  tinerii să 
lanseze afaceri. Se prognozează că 3% din tinerii care vor 
absolvi cursurile vor lansa o afacere sau se vor implica în 
activități de antreprenoriat.[12]

CAUZE MĂSURI AVANTAJE

Lipsa capitalului 
inițial

Crearea platformei, 
care va conecta tinerii 

antreprenori din Moldova 
și finanţatorii,  programele 

de granturi existente, 
persoane fizice care vor să 
susțină sau să investească 

într-o afacere. 
Platforma va încuraja 

acordarea de împrumuturi 
la rate de până la 5% 

sau donații (activități de 
crowdfunding). 

Autoritățile vor finanța 
elaborarea platformei. 
Agentul privat care va 

câștiga licitația va gestiona 
și promova platforma în 

cauză

1. Va crește rata tinerilor care vor putea accesa resurse 
financiare pentru lansarea și dezvoltarea afacerii. 

2. Tinerii vor avea acces la un portofoliu mai larg de finanțatori 
și persoane fizice care doresc să susțină o idee sau să 
investească într-o afacere.

3. Se va reduce  povara financiară imediată în perioada lansării 
afacerii, datorită unei rate de împrumut avantajoase.

4. Persoanele fizice vor avea alternative pentru investiții.

Relație imediată și 
anevoioasă cu statul

1. Scutirea tinerilor 
antreprenori de plata 
impozitelor pentru o 

perioadă de 3 ani;
2. Anularea controalelor 

de stat pentru primii 3 ani 
de activitate și înlocuirea 

acestora cu vizite de 
consultanță din partea 

autorităților

1. Antreprenorii vor putea investi tot venitul în dezvoltarea 
afacerii și se va minimiza riscul de a falimenta în primii 5 ani 
de activitate din cauza presiunii impozitelor;

2. Vor fi eliminate riscurile de abuz de serviciu a unor 
funcționari de stat în procesul efectuării controalelor de 
stat;

3. Lipsa totală a controalelor de stat în primii 3 ani de activitate, 
vor economisi tânărului antreprenor bani și timp, pe care 
acesta îi va investi în dezvoltarea afacerii;

4. În urma vizitelor de consultanță, tinerii vor primi 
recomandări individuale despre cum să îmbunătățească și 
să gestioneze eficient afacerea

Lipsa culturii 
și educației 

antreprenoriale

Dezvoltarea platformei 
online, care va conține 

un curs privind 
antreprenoriatul. De 

asemenea,  platforma va 
reuni experți în domeniu, 

antreprenori care pot 
fi contactați pentru 

consultațiile tinerilor în 
domeniile lor de afaceri

1. Toți tinerii cu vârsta 18 - 35 ani vor avea acces la cursuri 
gratuite de instruiri în cadrul platformei online.

2. Tinerilor care au deja o idee de afaceri, dar nu au experiență 
și cunoștințe li se va oferi acces la o bază de potențiali 
mentori care le va asigura consultații individuale. 

3. Tinerii vor avea acces la curs 24/7.
4. Cursurile de educație antreprenorială va stimula  tinerii să 

lanseze afaceri. Se prognozează că 3% din tinerii care vor 
absolvi cursurile vor lansa o afacere sau se vor implica în 
activități de antreprenoriat. [12]

Tabelul 1 (Soluția B) Statul reglementează mai puțin
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iqads.ro

Bye, bye Birocrație

Manifestul CHALLENGER propune 
soluționarea problemei date prin 
mai puține reglementări din partea 
statului. În urma analizei cost - 
beneficiu, această soluția  a fost 
identificată drept cea mai optimă 
pentru a genera avantaje mai multe 
la costuri mai mici. Măsurile date vor 
duce la:
●m dezvoltarea spiritului 

antreprenorial în rândul tinerilor; 
●m tinerii vor obține salariile dorite în 

urma inițierii propriei afaceri; 
m vor fi create noi locuri de muncă 

atractive pentru alți tineri; 

m vor crește șansele de realizare a 
propriului potențial, acasă; 

m economia statului va crește și se 
va diversifica, datorită numărului 
mai mare de afaceri lansate;

m se va dubla numărul de 
antreprenori tineri, până în 2030;

m se va reduce numărul tinerilor 
inactivi economic.

Statul nu trebuie să se implice 
direct în activitatea antreprenorilor, 
ci urmează să creeze condițiile 
prielnice și echitabile pentru 
dezvoltarea afacerilor.

Concluzie

Tinerii din Republica Moldova 
sunt expuși unor salarii și condiții 
proaste de lucru, iar inițierea 
afacerii reprezintă un pas dificil 
pentru aceștia. Deși, tinerii doresc 
să lanseze o afacere, totuși doar 
0.1% din tineri au reușit, un număr 
de 70 de ori mai mic decât în țările 

europene, cum este Marea Britanie. 
Astfel, majoritatea tinerilor preferă 
să rămână inactivi economic sau 
să emigreze în căutarea unui loc 
de muncă mai bun, ceea ce duce 
la stagnare economică la nivel 
național, buget public și beneficii 
sociale reduse. Tinerii întâmpină 
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un set de obstacole și anume lipsa 
capitalului inițial, relații anevoioase 
și imediate cu statul, lipsa culturii 
și educației antreprenoriale. 
Soluțiile actuale ale autorităților 
abordează cauzele problemei 
ineficient, prost și scump. Manifestul 
Tinerilor propune două abordări 
de soluționare a acestei probleme: 
a) prin mai multe reglementări și 
b) prin mai puține reglementări. 
După analiza cost - beneficiu 
ale alternativelor, manifestul 
recomandă soluția cu mai puține 
reglementări: crearea platformei 
ce ar facilita accesul tinerilor la 

oportunități de finanțare, amânarea 
relației imediate și directe cu 
statul pe parcursul primilor 3 ani 
de la lansarea afacerii și educarea 
antreprenorială a tinerilor.

În acest context, tinerii vor obține 
salariile dorite în urma inițierii 
afaceri, vor crea noi  locuri de  
muncă atractive pentru alți tineri, 
vor crește șansele de realizare 
a propriului potențial acasă, iar 
economia statului va crește și  
se va diversifica datorită unui  
număr mai mare de afaceri  
lansate.
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CORUPȚIA - PRINCIPALA DISCIPLINĂ
A UNIVERSITĂȚILOR

„Challenger este școala care te pregătește 
de lupta cu problemele societății, oferindu-

ți instrumentele necesare pentru a-ți 
îmbunătăți modul de gândire și acționare. 
Aici nu poți da mită, însă absolvi doar dacă 

muncești din greu și cu dedicație. 

MARIA NICOLAESCU

„În cadrul programului Challenger 
am învătat să indentific problemele 

importante pentru tineri, să analizez și 
să diferențiez o politică de stânga sau 
de dreapta, să elaborez politici publice 
ce reprezintă prioritățile cetățenilor.”

IULIA LIULICA

Rolul universităților este de a furniza cunoștințe, a educa și a forma viitori 
specialiști integri, care vor activa pe piața muncii. La momentul actual, 
datorită nivelului ridicat de corupție, universitățile nu asigură un mediu 
concurențial și corect pentru dezvoltarea tinerilor în calitate de viitori 

specialiști. 

nicolaescumariag@gmail.com liulica.iulia@gmail.com 
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În universitățile din Republica Moldova există Corupție!

Corupția din universități afectează 
calitatea studiilor tinerilor din 
Republica Moldova. Indiferent 
de forma pe care o ia, corupția 
reprezintă un comportament 
neadecvat, care vine cu un șir 
de efecte negative ce stopează 
progresul tinerilor și face abuz de 
drepturile și libertățile acestora. 
Conform cercetării realizate de 
Tranparency International pe un 

eșantion de 1 106 persoane, 40,4% 
din gospodării au dat mită în cadrul 
instituțiilor de învățământ.[1] Potrivit 
sondajului realizat de grupul de 
inițiativă Challenger Educație, 
fiecare al doilea student din 165 
de respondenți s-a întâlnit cu 
necesitatea de a da mită în  timpul 
anilor de studii. Acest fenomen 
există în universitățile din R. Moldova 
și afectează dezvoltarea tinerilor.

Educăm lideri corupți de pe băncile universității

Corupția din mediul universitar 
vine cu un șir de efecte negative. 
Pe piața muncii ajung specialiști 
corupți. Tinerii care au dat mită în 
universitate vor perpetua fenomenul 
corupției și în viața lor profesională. 
În raportul de activitate a Centrului 
Național Anticorupție este specificat 
că nivelul corupției în sfera publică 
s-a majorat cu 28%. Cea mai 
mare creștere au înregistrat-o 
infracțiunile de corupere activă 

cu 83%, trafic de influență cu 46%, 
corupere pasivă cu 27%,  abuz de 
putere și serviciu cu 13%. Cele mai 
multe cazuri de corupție au fost 
identificate în rândul polițiștilor - 
100, directori de stat - 64, avocați 
- 21, directori de întreprinderi - 74 
și 174 de persoane fizice.[2] Deci 
integritatea specialiștilor de pe piața 
muncii depinde direct de calitatea 
educației pe care o primesc tinerii în 
universitățile din țară.

activenews.ro
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Concurență la copiat, nu la învățat

Descurajarea concurenței sănătoase bazată pe cunoștințe și abilități între 
studenți este un alt efect negativ al corupției din universități. În cadrul 
sondajului realizat de grupul de inițiativă Challenger Educație, 66,66% din 
tinerii chestionați susțin că nu există competiție reală între studenți pentru 
performanță academică. În schimb studenții tind să dea mită sau să copieze la 
examene pentru note mari. Studiul realizat de IMAS în instituțiile de învățământ 
din R. Moldova arată că doar 5% din respondenți au afirmat categoric că 
fenomenul copiatului nu există în instituția unde își fac studiile. [3] Prin urmare, 
pentru că aceștia au posibilitatea de a utiliza mita sau copiatul, nu sunt motivați 
să învețe și să se dezvolte. 

Corupția împinge tinerii să aleagă o universitate din afara țării

Studenții își pierd încrederea în 
universitățile din Moldova. Tot 
mai puțini elevi aleg să facă o 
universitate în țară, optând pentru 
una de peste hotare. Conform 
studiului IMAS, părinții tind să-și 
trimită copiii la studii peste hotare. 
Sondajul Challenger Educație arată 
că 7 studenți din 10 s-au gândit că 
ar fi fost mai bine să-și facă studiile 

în străinătate. În 2017-2018 s-a 
înregistrat o diminuare a numărului 
studenților cu 9 200 comparativ 
cu anul de studii precedent.[4] 
Aceasta fiind cauzată de faptul 
că, universitățile din Moldova nu 
oferă un mediu prielnic pentru 
dezvoltarea și instruirea tinerilor, iar 
aceștia în rezultat aleg să plece la 
studii în altă țară.

Rădăcinile corupției sunt adânci

Profesorii acceptă mita de la 
studenți, din cauza salariilor foarte 
mici. Profesorii din Republica 
Moldova au cel mai mic salariu 
din Europa, acesta egalându-se 
în medie cu 4485 lei lunar, având 
un venit mai mic decât salariul 
mediu pe economie, care este în 
valoare de 6100 lei[5][6]. Pentru 
că nu au un venit corespunzător 
responsabilităților, care le-ar 
asigura un trai decent, profesorii 
sunt nevoiți să accepte mita.

Corupția din universități este 
convenabilă pentru studenți 
și reprezintă o altă cauză care 
perpetuează problema. Studiul 

IMAS arată că circa 45% din 
studenți sunt dispuși să-și cumpere 
examenele, iar 57% consideră că cei 
care au absolvit o facultate plătind 
o sumă de bani pentru a promova 
examenele vor reuși în viață. [5] 
Din datele specificate putem 
concluziona că studenții percep 
corupția ca pe un lucru firesc, nu 
văd o problemă în acest fapt și nu 
se gândesc la diminuarea acesteia.

Studenții și profesorii nu sesizează 
instituțiile abilitate despre cazurile 
de corupție din universități. 
Sondajul Challenger Educație arată 
că fiecare al doilea tânăr s-a întâlnit 
cu fenomenul corupției în instituțiile 
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de învățămînt superior din țara 
noastră și 78% dintre studenții 
chestionați susțin că nu au reclamat 
niciodată un act de corupție, 
motivele principale fiind ‘‘nu cred 
că va avea rezultat’’; ‘‘mi-a fost frică’’; 
‘‘nu am știut la cine să mă adresez’’. 

Conform CNA, în 2016 au fost 
depistate doar 12 acte de corupție 
în sistemul de învățământ.[6] 
Cazurile de corupție din instituțile 
de învățămînt din țară rămân 
nedescoperite fiindcă tinerii nu 
sesizează organele împuternicite.

Fără măsuri. Fără acțiuni. Fără rezultate

Strategia Națională Anticorupție nu 
prevede măsuri pentru a eradica 
problema corupției în universități.[7] 
În codul de etică al cadrului didactic 
sunt specificate activitățile care 
generează corupția sau acte conexe 
cu corupția, precum și faptul că sunt 
strict interzise în cadrul instituțiilor. 
Sancțiunile în vigoare aplicate însă 
nu sunt menționate. Nici în strategia 
de dezvoltare a educației - ‘Educație 
2020’ nu este abordat  subiectul 
corupției din sistem. Combaterea 
corupției din Universitățile din 
Republica Moldova nu este o 
prioritate pentru autorități în prezent.

Universitățile din țară, totuși, 
încearcă să întreprindă unele 

măsuri pentru a lupta cu acest 
fenomen grav. Spre exemplu 
Academia de Studii Economice 
din Moldova prin campanii de 
comunicare îndeamnă studenții 
să nu dea mită profesorilor. 
Universitatea de Stat din Moldova 
și Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie „N. Testemițeanu” au 
elaborat și au adoptat coduri de 
etică. În aceste documente se 
regăsește descris comportamentul 
pe care trebuie să-l adopte 
studenții și profesorii din instituția 
dată. Însă, aceste măsuri, din 
păcate, nu au avut efectul scontat, 
iar fenomenul corupției în R. 
Moldova nu s-a diminuat în ultimii 
ani.

CAUZE MĂSURI AVANTAJE

Corupția este 
convenabilă pentru 

studenți

Susținerea examenelor
în format electronic

1. Susținerea examenelor la calculator, va reduce 
interacțiunea între studenți și profesori. Acest lucru va 
diminua posibilitățile în care tânărul poate da mită și 
necesitatea acesteia;

2. Studenții vor fi evaluați la examene în baza cunoștințelor 
acumulate, iar notele vor reflecta adevărata performanță.

Tabelul 1 (Soluția A) Statul reglementează mai mult

Problema poate fi soluționată prin implicarea
autorităților și a studenților

Pentru a reduce efectele negative vom aborda cauzele problemei prin 
două alternative de soluții: A. Soluții prin care statul reglementează mai 
mult și B. Soluții prin care statul reglementează mai puțin domeniul.
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Salariile mici ale 
profesorilor

Creșterea salariilor 
profesorilor cu cel puțin 

30 %

1. Profesorii vor fi  motivați financiar să lucreze cinstit și nu vor 
accepta mita din partea studenților;

2. Salariul unui profesor universitar va depăși salariul mediu 
pe economie.

Cazurile de corupție 
nu sunt sesizate

1. Informarea studenților 
despre riscurile corupției 
și instrumentele prin care 

pot sesiza cazurile de 
corupție în cadrul unui 

training obligatoriu oferit 
de universitate. 

2. Asigurarea obligatrie 
a anonimatului tuturor 
tinerilor pe parcursul 

investigațiilor cazurilor de 
corupție.

1. Toți studenții, începând cu anul I vor fi informați cu privire la 
instrumentele pe care le pot folosi pentru a reclama un caz 
de corupție și riscurile la care se expun dacă nu sesizează 
un act de corupție;

2. Cunoscând instrumentele prin care poate fi protejat, 
tânărul va fi mai predispus să sesizeze actele de corupție;

3.  Asigurarea anonimatului va crește numărul de sesizări din 
partea studenților care deja au interacționat sau cunosc un 
caz de corupție.

CAUZE MĂSURI AVANTAJE

Corupția este 
convenabilă pentru 

studenți

1. Organizarea Cluburilor 
Anticorupție în Universități, 

în care vor fi implicați 
studenți și profesori 

voluntari

1. Implicarea studenților și profesorilor în procesul de 
reducere a corupției din universități. 

2. Profesorii și studenții vor aborda subiectul corupției prin 
intermediul diferilor instrumente: dezbateri, studii de caz, 
întâlnici cu experți. Astfel, aceștia vor fi implicați direct în 
subminarea corupției.î

Salariile mici ale 
profesorilor

1. Creșterea salariilor 
profesorilor din contul 
contractelor de studii. 

2. Studentul va avea 
posibilitatea de a alege 

profesorii, iar salariul 
profesorului va depinde 

de numărul studenților pe 
care îi are.  

1. Costul studiilor va crește, ceea ce va descuraja studenții să 
achite adițional bani pe parcursul studiilor.

2. Salariile profesorilor vor crește din costul contractelor 
achitate de studenți și din numărul studenților pe care îi va 
instrui. Astfel, acesta nu va fi motivat să recurgă la mita de 
la studenți.

Cazurile de corupție 
nu sunt sesizate

1. Acordarea unei 
recompense studentului  

pentru reclamarea 
cazurilor de corupție. 

1. Studenții vor fi motivați să sesizeze cazurile de corupție. 

Tabelul 2 (Soluția B) Statul reglementează mai puțin
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Manifestul CHALLENGER în urma 
analizei cost-beneficiu, recomandă 
implementarea soluției A, prin mai 
multe reglementări din partea 
statului. Problema cercetată 
necesită o abordare serioasă, la 
nivel național și o monitorizare 
strictă a măsurilor aplicate. Această 
soluție va impulsiona studenții 
să renunțe la copiat, va motiva 
profesorii să nu mai accepte mita 
și va ajuta facilita sesizarea și 
identificarea cazurilor de corupție 
din universități.

Rezultate anticipate:

1. Micșorarea ratei de corupție din 
universități cu cel puțin 50%, până 
în 2020. 

2. Creșterea salariilor profesorilor 
cu cel puțin 30%, timp de 1 an.

 
3. Pedepse mai drastice aplicate 
pentru cei care încalcă normele 
de etică din universități.

Concluzie

Corupția poate fi asociată cu 
un cancer infiltrat pe larg în 
universitățile din Moldova. 
Principalele cauze fiind profesorii 
care iau mită, neavând un salariu 
adecvat; studenții cărora le 
este convenabil să dea mită și 
nesesizarea cazurilor de corupție 
din universități. Aceasta afectează 
parcursul sănătos al tinerilor în 
studiile profesionale. Măsurile 
actuale nu sunt suficientre întrucât, 
nu se observă diminuarea acestei 
probleme în universități. Manifestul 

recomandă următoarele măsuri: 
susținerea examenelor de licență 
în format electronic; creșterea 
salariilor profesorilor; informarea 
studenților privind riscurile corupției 
și instrumentele prin care pot sesiza 
cazurile de corupție prin introducere 
unui training obligatoriu la începutul 
fiecărui an de studiu. În consecință 
tinerii vor fi demotivați de a mai 
recurge la astfel de practici iar 
profesorii nu vor mai fi nevoiți să ia 
mită de la studenți, pentru că vor 
avea un venit decent.
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TINERII ÎN CĂUTAREA
UNEI LOCUINȚE

„Experiența programului CHALLENGER 
a fost o provocare extrem de utilă. Aici 
am îndrăgit dezbaterile, am învățat să 

analizez critic orice informație și să 
dezvolt ideile în propuneri de politici 

sustenabile.”

MARIANA PLATON

„Acest manifest reprezintă un 
exercițiu de gândire critică și analitică. 

Programul Challenger m-a ajutat să 
descopăr noi orizonturi în scopul 
îmbunătățirii situației locuințelor 

pentru tineri.”

ANDREI VOICA

Accesul liber și neîngrădit la o locuință este un drept al fiecărui cetățean, 
precum și o nevoie de bază. Ori, într-un stat democratic este de datoria 
autorităților să creze condiții prielnice pentru locuitori pentru a-și putea 

asigura un acoperiș.

mariana.platon@gmail.com andrei.voica1@gmail.com
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Astăzi, a face rost de o locuință 
în Republica Moldova reprezintă 
o problemă majoră pentru tineri. 
Condițiile de a obține un acoperiș 
deasupra capului devin tot mai 
anevoioase, iar programele de ajutor 
din partea statului sunt practic 
inaccesibile pentru tineri. Prețurile 
apartamentelor sunt considerabile 
comparativ cu veniturile tinerilor, 
iar creditele ipotecare oferite pe 
piața bancară sunt mult peste 
posibilitățile financiare ale acestora. 
Spre exemplu, prețul mediu pe piață 
a unui m2 pentru ianuarie 2018, în 
municipiul Chișinău[1], variază între 
500-550 EUR, pe când salariu mediu 
lunar pe economie la 1 ianuarie 2018 
[2] este de 6 150 lei (≈ 300 EUR), o 
sumă prea mică pentru a putea face 
ecomimii pentru o locuință, luând în 
considerație cheltuielile tinerilor de 
mâncare, transport, îmbrăcăminte, 
sănătate, educație etc. Totodată, un 
credit imobiliar de la bănci începe de 
la 9.5% rata flotantă anuală[3], ce ar 
însemna că orice tânăr care dorește 
să acceseze un credit pe termen 
lung, este nevoit să ramburseze o 
sumă aproximativ dublă împrumutului 

bancar. În același timp, rata flotantă 
a dobânzii înseamnă pentru clienți 
asumarea riscului că dobânda ar 
putea să crească, indiferent de voința 
debitorului. Drept consecință, din 
lipsa unei perspective de viitor de a-și 
asigura un acoperiș, tinerii decid să-și 
câștige existența peste hotarele țării.

Consecințele se resimt tot mai mult

Efectele negative în rândul tinerilor 
care nu-și pot permite un acoperiș 
sunt alarmante. Una dintre acestea 
este migrația masivă a tinerilor 
în străinătate[4]. Potrivit studiului 
realizat la solicitarea BBC[5], din lipsa 
perspectivelor de viitor, Republica 
Moldova este țara cu cea mai 
mare rată de scădere a populației 
din lume, iar zilnic emigrează 106 
persoane. Totodată, potrivit Strategiei 
Naționale de Dezvoltare a sectorului 
de Tineret 2014 – 2020[6], 39% din 
totalul persoanelor care pleacă la 
muncă peste hotare sunt tineri.

O altă consecință a acestei 
probleme, sunt cazurile de abuz la 
chiria unui spațiu locativ și chiriile 

ilegale. Sondajul Challenger Locuințe 
la care au participat 102 tineri, arată 
că 77,6% din totalul respondenților 
care locuiesc în chirie, nu au 
un contract încheiat. Lipsa unui 
contract de chirie care ar proteja 
drepturile ambelor părți, poate 
genera conflicte și nesiguranță atât 
pentru chiriași, care nu au siguranța 
zilei de mâine și riscă în orice 
moment să fie dați afară fără vreo 
explicație, cât și pentru proprietari, 
care se pot confrunta cu chiriași 
rău-platnici sau alte prejudicii ale 
spațiului locativ. În consecință, 
părțile nu pot fi trase la răspundere, 
ori în cazul unul conflict sau litigiu, 
doar forma scrisă a contractului are 
valoare.

freepik.com

MANIFESTULTINERILOR 41



Închiriem ce avem  

Una dintre cauzele problemei 
este lipsa alternativelor de chirii. 
Astăzi, majoritatea locuințelor 
destinate chiriilor sunt oferite 
de către persoane fizice, în mare 
parte într-un mod ilegal și la 
prețuri mari raportat la veniturile 
tinerilor. Conform sondajului 
Challenger Locuințe, 79% dintre 
respondenți au menționat drept 
cea mai mare problemă a chiriilor 
prețurile exagerat de mari și 66% 
au menționat condițiile proaste a 
spațiilor locative. Spre exemplu, 

chiria unui apartament în municipiul 
Chișinău pentru 2017, potrivit 
bursei imobiliare LARA[7], variază în 
mediu între 150-200 EUR pentru un 
apartament cu o cameră și 250-300 
EUR pentru unul cu două camere, 
ce este prea scump comparativ cu 
salariu mediu pe economie de 6 150 
lei/lunar (≈300 EUR). Prin urmare, 
este necesară crearea alternativelor 
de chirii la un preț/calitate mai 
rezonabil, care ar ține cont atât 
de situația economică, cât și de 
necesitățile tinerilor din Moldova. 

Vulnerabili la noi acasă

O altă cauză a problemei este 
nesiguranța locuinței închiriate de 
către tineri. Majoritatea chiriilor pe 
piață sunt oferite de persoane fizice 
într-un mod ilegal, iar în lipsa unui 
contract care ar proteja chiriașul 
sau proprietarul, orice conflict sau 
litigiu nu are valoare, decât dacă 
poate fi dovedit printr-o clauză a 
unui contract în formă scrisă. Chiar 
dacă astăzi există cadrul legal, care 
începând cu 1 ianuarie 2017 obligă 
toți proprietarii ce oferă spațiile 
în chirie să încheie contracte de 

locațiune și să plătească un  
impozit pe venit către inspectoratul 
fiscal[8], aceștia nu se grăbesc 
să se supună legii. La o singură 
accesare a celor mai cunoscute 
portaluri de anunțuri precum 999.
md sau makler.md, pot fi vizualizate 
anunțurile chiriilor ilegale ale 
persoanelor fizice, și acest lucru 
este confirmat și de cifrele 
sondajului Challenger Locuințe, 
care arată că 77,6% din totalul 
respondenților care locuiesc în 
chirie, nu au un contract încheiat.

freepik.com
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Procurăm apartamente din banii munciți peste hotare

Cea de-a treia cauza a problemei este 
imposibilitatea financiară a tinerilor 
de a procura o locuință. Veniturile 
mici din Moldova și prețurile mari ale 
apartamentelor determină mulți tineri 
să meargă la muncă peste hotare ca 
să-și asigure un viitor decent. Conform 
sondajului Challenger Locuințe, cele 
mai mari probleme întâmpinate de 
tineri la procurarea unui spațiu locativ 
sunt: salariile prea mici comparativ 
cu prețurile pentru o locuință (85% 
din respondenți), rata dobânzii la 
creditele ipotecare prea mare (78% din 
respondenți) și programele de ajutor 
din partea statului defectuoase sau 
nefuncționale (57% din respondenți). 
Spre exemplu, dacă o familie tânără 
decide să procure un apartament 

în capitală, cu două camere de 
aproximativ 55 metri pătrați, atunci 
va avea nevoie de aproximativ 27.000 
- 30.000 EUR, calculat la prețul 
mediu pe piață a unui m2. Raportat 
la salariu mediu pe economie de 6 
150 lei, o familie din două persoane 
care reușește să economisească 
un salariu și să trăiască din celălalt, 
va avea nevoie de aproximativ 8 ani 
de economii, în condițiile în care nu 
vor cheltui în acest timp și chiria un 
spațiu locativ. Dacă în acești 8 ani 
tânăra familie va cheltui bani și pentru 
chiria unei locuințe, atunci economia 
banilor pentru procurare este practic 
imposibilă. Ori dacă decid să apeleze 
la creditele ipotecare, tinerii vor fi 
nevoiți să plătească dublu.

Programele existente sunt doar o bifă pe agenda de stat

În prezent, programe de ajutor 
destinate tinerilor pentru procurarea 
unei locuințe practic nu există, ori 
cele existente sunt ineficiente. Drept 
exemplu este programul „Prima 
Casă”, lansat de către guvern, menit 
să ofere tinerilor posibilitatea de 
a procura locuințe mai accesibile 
și să reducă migrația printre cei, 
care din motive financiare pleacă în 
străinătate pentru a strânge bani de 
un apartament [9]. Însă, programul 
“Prima Casă” nu este o soluție 
eficientă și nici accesibilă financiar 
pentru tineri [10].

La procurarea unei locuințe, un tânăr 
beneficiar al programului „Prima 
Casă” va trebui să plătească o rată a 
dobânzii de 11% anual, echivalentă 
ofertelor existente pe piața bancară 
pentru creditele ipotecare. Acest 
lucru demonstrează că programul 
nu este cu nimic mai avantajos 
din punct de vedere financiar 
comparativ cu ceea ce există deja 
pe piață. Spre exemplu, în România 

există un program similar, numit la 
fel “Prima Casă”, care oferă tinerilor 
posibilitatea procurării unei locuințe 
cu o dobândă între 3,21% și 4,11% 
anual, adică mai avantajos decât 
cele oferite de bănci. Totodată, 
de programul „Prima Casă” din 
Republica Moldova, vor putea 
beneficia persoanele până la 45 
ani, ce din start demonstrează că 
programul nu rezolvă problema 
locuințelor pentru tineri și îi 
dezavantajează comparativ cu 
persoanele mai în vârstă cu venituri 
financiare mai mari.

Cât despre chiriile spațiilor locative 
pentru tineri, astăzi, există cadru 
legal care obligă persoanele fizice 
ce dau spațiile locative în chirie să 
înregistreze contractele de locațiune 
și să achite un impozit de 7% din 
veniturile obținute către Serviciul 
Fiscal de Stat. În pofida cadrului legal 
existent, problema continuă să existe, 
iar tinerii în lipsa unui contract rămân 
vulnerabili.

MANIFESTULTINERILOR 43



Tabelul 1 (Soluția A) Statul reglementează mai puțin domeniul

Un acoperiș poate fi accesibil pentru fiecare

Pentru a reduce efectele negative vom aborda cauzele problemei prin 
două alternative de soluții: A. Soluții prin care statul reglementează mai 
puțin domeniul și B. Soluții prin care statul reglementează mai mult 
domeniul.

CAUZE MĂSURI AVANTAJE

Nu există soluții 
alternative de 
chirie în afară 
de persoanele 
fizice care dau 

apartamentele în 
chirie ilegal sau  

prea scump

Crearea blocurilor destinate special 
pentru chirie, cu preț și calitate 

mai avantajoase. Statul va încuraja 
mediul privat să construiască blocuri 

specializate pe chirii, ca forma de 
afacere pe termen lung, oferindu-le 

taxe de construcții mai mici, cu condiția 
că blocul va fi destinat exclusiv pentru 

chirie.

1. Tinerii vor putea închiria mai ieftin și în condiții 
mai bune;

2. Chiriile vor fi legalizate printr-un contract;
3. Antreprenorii vor avea o afacere profitabilă pe 

termen lung.

Tinerii nu au 
siguranța locuinței 

închiriate

Crearea unei platforme online 
multifuncționale, destinate chiriilor, 

unde fiecare cetățean ar putea raporta 
cazurile de chirii ilegale sau încălcările 

drepturilor chiriașilor. Acestea vor fi 
transmise către inspectoratul fiscal 

pentru aplicarea amenzilor. Totodată, 
platforma va publica ofertele de chirii 

legale și va oferi posibilitatea de schimb 
de informații între cetățeni. Inițiativa 

va avea la bază un parteneriat public 
privat.

1. Chiriile ilegale vor fi depistate și penalizate mai 
ușor;

2. Spațiile destinate chiriei vor avea la bază un 
contract legalizat;

3. Chiriașul va fi protejat printr-un contract în caz 
de conflict sau litigiu.

Tinerii întâmpină 
greutăți financiare 
în procurarea unei 

locuințe

Construcția blocurilor cu apartamente 
pentru tineri sub forma unui orășel 

studențesc, pe un spațiu mai mare în 
apropierea orașului. Apartamentele vor 

fi de tip studio, de aproximativ  30-45 
m2, la un preț mai mic, de ≈ 350 EUR/

m2). Pentru realizarea acestuia, statul va 
deschide un concurs pentru selectarea 
unui investitor, va oferi acestuia terenul 
gratuit și taxe de construcție mai mici. 
Investitorul selectat la rândul său, va 
trebui să urmeze cerințele de preț/

proiectare stabilite de stat.

1. Tinerii vor avea acces la apartamente mai 
ieftine;

2. Se va reduce migrația în rândul celor care 
pleacă în străinătate din lipsa resurselor 
financiare pentru procurarea unei locuințe;

2. Investitorii vor fi cointeresați să construiască 
blocurile.

 44 MANIFESTULTINERILOR



Tabelul 2 (Soluția B) Statul reglementează mai mult domeniul

CAUZE MĂSURI AVANTAJE

Nu există soluții 
alternative de 

chirie în afară de 
persoanele fizice 
care dau în chirie 

apartamente  ilegal 
sau  prea scump

Adoptarea legii care ar obliga agenții 
imobiliari, la construirea fiecărui bloc 
locativ să aloce 20% din apartamente 

pentru chirii. Apartamentele pentru chirii 
vor avea la bază contracte obligatorii și 

chirii legale.

1. Tinerii vor putea închiria mai ieftin și în condiții 
mai bune.

Tinerii nu au 
siguranța locuinței 

închiriate

Dezvoltarea platformei online destinate 
chiriilor, unde fiecare cetățean va raporta 

cazurile de chirii ilegale sau încălcările 
drepturilor chiriașilor. Acestea vor fi 

redirecționate către Inspectoratul Fiscal 
pentru aplicarea amenzilor. Totodată, 
platforma va publica ofertele de chirii 

legale și va oferi posibilitatea de schimb 
de informații între cetățeni. Inițiativa va fi 

realizată și gestionată de stat.

1. Spațiile destinate pentru chirie vor avea la bază 
un contract legalizat;

2. Chiriașul va fi protejat printr-un contract în 
cazul unui conflict sau litigiu.

Tinerii întâmpină 
greutăți financiare 
în procurarea unei 

locuințe

Creșterea impozitului de construcție a 
blocurilor locative cu 5%, bani care vor 

fi redirecționați ulterior spre construcția 
apartamentelor mai ieftine pentru 

tineri. Blocurile vor fi sub forma unui 
orășel studențesc, pe un spațiu mai 

mare în apropierea orașului Chișinău. 
Apartamentele vor fi de tip studio, de 

aproximativ 30-45 m2. și vor  avea un preț 
mai mic (≈ 350 EUR/m2). Blocurile vor fi 

construite și gestionate de stat.

1. Tinerii vor avea acces la apartamente mai 
ieftine;

2. Se va reduce migrația în rândul celor care 
pleacă în străinătate din lipsa resurselor 
financiare pentru procurarea unei locuințe.

Concluzii și Recomandări

Accesul tinerilor la un spațiu 
locativ este o nevoie esențială și o 
problemă care se resimte tot mai 
mult în Republica Moldova. Astfel, 
în contextul soluțiilor prezentate 
anterior, Manifestul recomandă 
abordarea problemelor prin 
intervenții mai puține din partea 
statului (Soluția A). Din punct de 
vedere a analizei cost/beneficiu, 
se recomandă implicarea mediului 
privat, iar rolul statului în acest sens 
ar fi crearea unui mediu stimulativ și 
oferirea condițiilor necesare pentru 
realizarea soluțiilor recomandate, 
și anume crearea blocurilor 
și platformei online destinate 
special pentru chirie, precum și 
construcția blocurilor locative cu 
apartamente mai ieftine pentru 

tineri. Aceste măsuri ar determina 
apariția și implementarea soluțiilor 
inovative în domeniul locuințelor 
prin creșterea concurenței pe piață, 
ceea ce este esențial pentru o 
dezvoltare economică sustenabilă 
pentru orice stat prosper. În 
rezultat, condițiile mai accesibile 
de a obține o locuință în Moldova, 
ar oferi tinerilor o șansă să-și vadă 
viitorul acasă.

Rezultatele anticipate:

1. Apariția blocurilor destinate 
pentru chirii, ca un model de 
afacere funcțional în mod legal 
și bazat pe un contrat, ce va oferi 
locuitorilor siguranță, calitate și 
preț accesibil;
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2. Reducerea migrației în rândul 
tinerilor prin oferirea locuințelor 
accesibile și siguranța unui 
acoperiș a zilei de mâine. 

3. Implementarea soluțiilor recomandate 
vor duce la creșterea competitivității 
pieței și o dezvoltare economică 
sustenabilă în acest sector.
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