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INTRODUCERE:
CHALLENGER este o școală de gândire critică care formează tineri cercetători, viitori experţi și

politicieni, capabili să propună politici publice viabile, centrate pe necesităţile oamenilor. În
ultimii șase ani, programul a instruit peste 500 de participanţi și a creat o reţea de absolvenţi
- care astăzi sunt activiști civici și politici, aleși ai poporului și funcţionari publici.
Publicaţia CHALLENGER „Propuneri de politici publice”, ediţia 2018-2019, abordează problema
lipsei ocupaţiei tinerilor absolvenţi ai gimnaziului din perspectivă de stânga - „12 ani de
dezorientare profesională” și dreapta - „Statul pierde tinere talente la scară industrială
începând de la gimnaziu”.Cercetătorii au chestionat circa 400 de tineri și au identificat că
tinerii întâmpină probleme cu locurile de muncă. De exemplu, 59% dintre aceștia utilizează
cunoștinţele acumulate la universitate în proporţie mică și foarte mică la locul de muncă. De
asemenea, doar 17,6% din 392 respondenţi au spus că și-au ales locul de muncă datorită
orientării profesionale din școală sau universitate.
După o perioadă intensă de documentare, participanţii au identificat că cei
mai mulţi șomeri în rândul tinerilor sunt absolvenţii gimnaziului sau cei care au
renunţat la studii pe parcursul etapei gimnaziale. O altă chestionare în rândul a 118
respondenţi a demonstrat ineficienţa orientării profesionale din școli. La întrebarea
cât de util ţi s-a părut cursul de „Orientare Profesională” în alegerea profesiei,
50,5% au spus că li s-a părut cursul puţin util, deloc util, nu știu/nu răspund.
Cauzele problemei identificate de Challengeri sunt:
 Lipsa orientării profesionale;
 Rigiditatea curriculum-ului școlar;
 Lipsa cadrelor didactice în sistemul de învăţământ;
 Migraţia părinţilor peste hotare;
 Oportunităţile scăzute de angajare;
 Salariile mici.
Soluţiile tinerilor reprezintă două seturi de măsuri: de stânga, cu un rol al statului mai sporit;
și de dreapta cu un rol mare a mediului de afaceri. Soluţia de stânga propune: monitorizarea
tinerilor cu o reușită școlară mai scăzută, oferirea unei orientări profesionale propice, cu
mai multe ore practice și încadrarea acestora în câmpul muncii. Soluţia de dreapta propune:
relaxarea legislaţiei și eliberarea companiilor de povara fiscală pentru tinerii angajaţi, care
aleg să fie instruiţi la locul de muncă. De asemenea una din măsurile de dreapta reprezintă
implicarea asociaţiilor de business pentru a încuraja tinerii să-și deschidă propria afacere și
să creeze mai multe locuri de muncă pentru ei și semenii lor. Mai multe detalii găsiţi în fiecare
propunere de politică publică.
Programul Challenger încurajează cei care au putere de a lua decizii pe politici publice să
ia în calcul părerea tinerilor. Autorii sunt deschisi pentru colaborare mai aprofundată, pe
marginea propunerilor efectuate.
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12 ANI DE
DEZORIENTARE
PROFESIONALĂ

Anual o armată întreagă de tineri trândăvesc pe drumurile Moldovei.
În lipsa unei orientări profesionale, o parte din elevii și absolvenţii
gimnaziilor renunţă la studii, rămân fără ocupaţie și sunt incapabili să
se angajeze în câmpul muncii. Cifrele Agenţiei Naţionale de Ocupare
a Forţei de Muncă (ANOFM) indică că pentru anul 20171, din cei 4408
tineri înregistraţi în calitate de șomeri, 49,2% au doar studii gimnaziale.
Odată cu abandonarea școlii, tinerii rămân fără ocupaţie și se autoexclud din viaţa social-economică.

1. http://anofm.md/files/elfinder/ANOFM%20final%20%281%29.pdf
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Învăţământ obligatoriu pe jumătate
Conform Codului Educaţiei, tinerii sunt obligaţi să
frecventeze învăţământul obligatoriu până la 18 ani,
însă statul nu supraveghează aplicarea acestei legi.2
Responsabilitatea de a școlariza copiii până la 16
ani o au părinţii, reprezentanţii legali și autorităţile
administraţiei publice locale de nivelurile întâi și doi.
Conform Codului Contravenţional3, neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi (sau
de către persoanele care îi înlocuiesc) a obligaţiilor
de întreţinere, educare și instruire a copilului se
sancţionează cu amendă de la 5 la 20 unităţi
convenţionale, adică de la 250 la 1000 lei - o soluţie
pe termen scurt și o sumă mult prea mică pentru
rezolvarea problemei abandonului școlar printre
elevi și lipsei de orientare profesională a acestora.
Conform Raportului cu privire la abandonul școlar al
Ministerului Educaţiei, pentru anii 2015-20164, circa
5000 de absolvenţi ai gimnaziilor au renunţat la
studii. Informaţia Biroului Naţional de Statistică (BNS)
arată că rata medie de înrolare în învăţământul
gimnazial este de până la 86,7% pentru anul 2018,
ceea ce înseamnă că circa 8000 de absolvenţi ai
gimnaziilor au renunţat la studii5. Despre elevii cu
vârsta de 17-18 ani, buchia legii nu specifică nimic.
Nu există mecanisme de control și supraveghere a
tinerilor privind înrolarea obligatorie în învăţământ.
Prin urmare, această categorie de elevi este tentată
să renunţe la studii, iar sistemul educaţional - în
continuare incapabil să-i gestioneze și să-i încadreze
în viaţa social-economică a ţării.

Tinerii fără ocupaţie material pentru fapte ilicite
Tinerii care abandonează studiile după gimnaziu,
rămân fără ocupaţie și pot comite fărădelegi. În lipsa
unor competenţe și studii și a unui loc de muncă,
tinerii au o grămadă de timp liber nevalorificat.
Conform datelor BNS, circa 8000 de tineri din
cele 775 de gimnazii din Moldova nu-și continuă
studiile6. Totodată, experţii UNICEF susţin că lipsa
oportunităţilor de organizare a timpului liber este una

din cele mai mari probleme ale tinerilor din Republica
Moldova, care îi determină să recurgă la fapte ilicite.7
Cei care abandonează școala și rămân fără ocupaţie,
sunt tentaţi să comită infracţiuni și riscă să devină
potenţiali infractori.8 Având în vedere numărul mare
de tineri din categoria ţintă a prezentei strategii,
creșterea numărului de infracţiuni, săvârșite de
tineri, devine un risc alarmant de oprit.

Statul nu valorifică milioane de lei
Anual, o grădiniţă cheltuie 2 783 700 lei pentru
alimentarea copiilor. Dacă s-ar valorifica potenţialul
absolvenţilor de gimnaziu, din contribuţia tinerilor
angajaţi se pot acoperi cheltuielile a 36 grădiniţe.
Estimativ, cei 8000 de tineri care nu învaţă, pot fi
angajaţi în câmpul muncii cu un salariu minim de
2162 lei, conform cuantumului minim al salariului
pentru tineri de 15-18 ani. Conform Codului Muncii,
tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani au
dreptul la 35 ore/săptămână9. Acești tineri ar putea
contribui cu circa 101 184 000 lei în bugetul statului
(înmulţind contribuţia de aproximativ 1054 de lei
pe lună/persoană angajată, cu 8000 persoane și
cu 12 luni)*. Totodată, peste 2000 de tineri cu studii
gimnaziale înregistraţi drept șomeri la ANOFM,
primesc îndemnizaţii de șomer în mărime medie de
1375 lei timp de 9-12 luni - aproximativ 33 milioane
de lei alocaţi ineficient pentru tineri care nu pot
găsi un loc de muncă. Pierderile bugetului de stat
constituie în jur de 134 milioane lei. Astfel, statul
eșuează în valorificarea forţei de muncă, care ar
putea mări bugetul naţional și eficientiza actualele
cheltuieli.

2. http://lex.justice.md/md/355156/
3. http://lex.justice.md/md/330333/
4. https://mecc.gov.md/sites/default/files/damep_raport_rezultat_studiu_0.pdf
5. http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__07%20INV__
INV030/INV030100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
6. http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__07%20INV__
INV030/INV030100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
7. http://irp.md/uploads/files/2014-03/1394401249_cercetarea-fenomenul-delincventei-juvenile-final_2012.pdf
8. http://date.gov.md/ckan/dataset/4699-delicventa-juvenila
9. http://lex.justice.md/md/326757/
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Tabelul 1. Statistici privind moblitatea populaţiei tinere în afara ţării
Potrivit datelor BNS privind forţa de muncă
Vârsta

Tinerii aflaţi peste hotare la lucru sau în
căutarea de lucru, mii persoane

*Ponderea migranţilor tineri în efectivul total
al populaţiei tinere, %

2008

2014

2008

2014

15-24 ani

75,9

72,3

11,2

13,6

25-34 ani

85,8

121,2

15,3

18,3

15-34 ani

161,7

193,5

13,1

16,2

Potrivit datelor acumulate de la Poliţia de trecere a Frontierei de Stat
Vârsta

Tinerii plecaţi peste hotare,
mii persoane

Ponderea tinerilor absenţi din ţară
mai mult de un an, %

2008

2014

2008

2014

15-24 ani

144,3

125,1

27,4

33,3

25-34 ani

214,6

253,1

36,2

41,6

15-29 ani

259,8

254,1

31,2

35,9

15-34 ani

358,9

378,1

32,7

38,8

Sursa: calculat în baza datelor: BNS (Forţa de muncă în Republica Moldova . Ocupare și șomaj. Chișinău, 2015); CRIS ”Registru”
(prin Acces-Web); *calculat în baza datelor BNS privind numărul mediu al populaţiei stabilite și datele privind forţa de muncă în RM.
*Formula de calcul a contribuţiei - www.salariu.md

Școala care produce emigranţi
O parte din armata de tineri, rămași fără venit și
ocupaţie, părăsesc Republica Moldova. Aceștia fie
pleacă la muncă, la studii, sau pentru reîntregirea
familiei, renunţă la studiile din ţara natală, iar
Moldova rămâne anual fără forţă de muncă. Din
sursele oficiale ale Biroului Naţional de Statistică
(Tabelul 1), numărul tinerilor plecaţi peste hotare a
crescut în ultimii ani, (de la 13,1% în 2008 la 16,2% în
2014), precizează experţii din cadrul Fondului ONU
pentru Populaţie, UNFPA, în parteneriat cu Centrul
pentru Cercetări Demografice.10

„Dezvoltare personală”
nu orientează profesional
Astăzi, sistemul nostru educaţional eșuează să ajute
tinerii în alegerea unei viitoare profesii. Deși disciplina
„Dezvoltare personală” este soluţia Ministerului
pentru a orienta profesional tinerii, acest lucru se
întâmplă cu dificultate. În februarie 2019, echipa
CHALLENGER 5 STÂNGA a efectuat un sondaj printre
244 de elevi din diferite instituţii de învăţământ
din ţară, pentru a identifica eficienţa cursului de
„Dezvoltare personală”, unde elevii trebuie să
beneficieze de orientare în carieră.11 Întrebaţi cât
de atractive sunt cursurile de Dezvoltare personală
din școala lor, 53,2% din respondenţi au susţinut
că acestea sunt puţin sau chiar deloc atractive. În
același sondaj, am întrebat tinerii dacă au abordat
subiectul orientării profesionale în școală, răspunsul
fiind negativ în proporţie de 58,3%. Totodată, 12,01%
din totalul respondenţilor susţin că nu beneficiază
de o asemenea disciplină în școala lor. Sistemul
de învăţământ eșuează să orienteze profesional
elevii, iar aceștia continuă să întâmpine dificultăţi în
alegerea unei profesii.

10. https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Barometru%20Demografic%203_Situatia%20Tinerilor%20in%20
RM_2015_0.pdf
11. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOp_SD3TRrWZIQrxeUfppT39rEmzeblcM4kztXpNwNbHAlPQ/viewform
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„De toate și nimic”
în mod obligatoriu
După ce absolvesc, liceenii nu știu
încotro s-o apuce și ce facultate
să aleagă. Tinerii învaţă la liceu
aceleași 13 obiecte obligatorii deja
de mai bine de 10 ani: matematică,
fizică, istorie, geografie, fără o
anumită specializare așa cum se practică în ţările
dezvoltate. Introducerea unor obiecte practice ce
ţin de un anumit domeniu (Educaţia financiară,
Psihologia, Actoria, Fotografie) le va oferi posibilitate
liceenilor să cunoască ce le-ar plăcea să facă și ce
nu, susţine într-un interviu Nicu Gaibu, absolvent
FLEX 2017-2018.12 Actualmente, elevii claselor a
XI-XII studiază 13 discipline obligatorii.13 În Marea
Britanie elevii studiază doar 3–5 discipline obligatorii
în ultimii doi ani de liceu, iar în Germania, Olanda,
Danemarca, Suedia, Norvegia elevii aleg în total
6–7 discipline de studii în ultimii doi ani de instruire
preuniversitară.14 În prezent, în Republica Moldova
există doar un singur liceu, care în 2015-2017, a
adoptat un plan experimental prin care a oferit
elevilor posibilitatea de a alege disciplinele de studii.15
Instruirea conform Planului-cadru pilot nu prevede
clase în sens clasic, deoarece, pornind de la selecţia
disciplinelor de către elevi, se formează „grupe de
opţiune”. Prin urmare, un elev poate avea alături
pe unii colegi la o disciplină şcolară, iar pe alţii – la
altă disciplină şcolară. Sondajul efectuat de Centrul
de Politici Educaţionale al Universităţii de Stat din
Moldova în rândurile elevilor din clasele X-XI-a ale
acestui liceu relevă că circa 78% din elevi optează
pentru studierea în baza unui Plan-cadru ce le
oferă posibilitatea de a alege disciplinele de studiu.
Circa 81% din elevi s-au pronunţat pentru a avea
posibilitatea de a decide în mod individual asupra
configuraţiei propriei instruiri.16 Curriculum actual
lipsește elevii de posibilitatea de a alege și îi învăţă
„de toate și nimic” în mod obligatoriu. Astfel, studiile
liceale pierd din atractivitate și o parte din elevi
renunţă la studii după gimnaziu, fără să înţeleagă
care le este vocaţia.

Moldova fără profesori
De la an la an, tot mai puţini tineri aleg calea
pedagogiei și școlile din Moldova rămân fără
profesori. Cadrele didactice au de predat câte douătrei obiecte, iar disciplina „Dezvoltare Personală”
completează tabloul cu o nouă sarcină pusă pe
umerii profesorului. În unele instituţii există profesori
pentru care „Dezvoltarea Personală” este a doua
sau chiar a treia lecţie predată. În prezent, cele mai
multe locuri de muncă vacante sunt în domeniul
învăţământului. Secretarul de Stat al MECC, Angela
Cutasevici, a declarat pentru Comisia parlamentară
pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport și
mass-media, că pentru anul 2018-2019, Republica
Moldova are o insuficienţă de circa două mii de cadre
didactice. De asemenea din cei o mie de absolvenţi
ai universităţilor pedagogice repartizaţi în anul 2017
pentru a activa în instituţiile de învăţământ din ţară,
doar 197 de profesori au mai rămas în sistemul
de învăţământ.17 Totodată, 1 din 6 specialiști sunt
pensionari. De exemplu, în gimnaziul din satul Obileni,
raionul Hâncești, jumătate din numărul de profesori
sunt pensionari, iar unii dintre ei predau câte două
discipline.18 Elevii din școli suferă din cauza lipsei
cadrelor didactice și pierd oportunităţi de planificare
a carierei, inclusiv din cauza deficienţelor în predarea
obiectelor precum „Dezvoltarea Personală” și
„Orientarea Profesională”.

12. http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=15&id=2970&t=/Lucruri/Stil-de-viata/10-lucruri-pozitive-despre-sistemul-educational-din-SUA-care-ar-putea-inspira-Moldova-Nicu-Gaibu
13. https://mecc.gov.md/sites/default/files/plan-cadru_2018-19_c_plasat_pe_site-ul_mecc.pdf
14. http://www.e-democracy.md/parties/docs/pas/201711161/
15. https://www.realitatea.md/in-unicul-liceu-din-tara--unde-elevii-puteau-sa-studieze-discipline-la-alegere--acest-lucru-nu-maie-posibil--ce-sanse-are-implementarea-acestui-sistem-in-moldova_43606.html
16. https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu%20Cadrul%20de%20Referinta.pdf
17. https://www.ziarulnational.md/criza-acuta-de-cadre-didactice-in-r-moldova-anul-scolar-ar-putea-incepe-cu-un-deficit-de-mii-de-profesori-si-educatori/?fbclid=IwAR25ccjlu7PWNlVc6FAfpUOvSx5oiLrZXYrcDJZPEcSkyIoC5JgX4zzfeko
18. http://gazetadesud.md/2018/02/23/profesorii-pensionari-mentin-educatia-in-moldova-2/?fbclid=IwAR0SryPLrnWIy_rscQm36PLACTp33K_qCOiOfHqJVu-EX2jF1eEd37LlR-0

9 | ECHIPA DE STÂNGA

Planul de rezervă pentru buclucași
Planul de acţiuni propus de ECHIPA CHALLENGER 5
STÂNGA va aborda cele trei cauze identificate:
1. Orientarea profesională lipsește în școli și
gimnazii;
2. Orientarea academică este precară, iar
curriculum-ul - încărcat și rigid;
3. Cadrele didactice sunt numeric insuficiente și
nepregătite pentru a face orientare profesională
calitativă.
Acţiunile sunt propuse pentru cele 775 instituţii de
învăţământ de tip gimnazial din Republica Moldova.
Acţiunile acestui plan prevăd cinci etape de realizare,
pentru a reduce numărul tinerilor din grupul de risc.
Aceste etape cuprind: 1) identificarea și actualizarea
unei baze de date a acestor elevi; 2) chestionarea și
orientarea elevilor din grupul de risc; 3) includerea
orelor practice bazate pe profesii, 4) instruirea și 5)
colaborarea cu ANOFM,
1. Identificarea și Actualizarea
Instituţiile de învăţământ vor identifica elevii din
grupul de risc și potenţial de abandon școlar.
Grupul de risc reprezintă elevii care au întâmpinat

dificultăţi în obţinerea notei de trecere la majoritatea
disciplinelor de studiu, pe parcursul a doi ani, clasa a
5-6-a. Ulterior elevii vor fi incluși într-o bază de date
care va fi actualizată continuu de către diriginte și
psiholog individual, la finele fiecărui an în clasele
V-IX-a. Rezultatele evaluării vor fi aduse la cunoștinţa
administraţiei instituţiei, dar și părinţilor. Lista finală
a elevilor va fi aprobată la Consiliul Profesoral, din
instituţie. Elevii care au obţinut rezultate mai bune
decât cele prezentate anterior, vor fi excluși din
această bază de date, iar aceasta va fi completată
cu alţi elevi care au atins pragul minim de reușită la
învăţătură.
2. Chestionarea și Orientarea elevilor din
grupul de risc
Etapa a doua prevede identificarea unor domenii de
interes ale acestor elevi luând în calcul necesităţile pe
piaţa muncii, zona geografică și potenţialul acestora.
Elevii vor avea posibilitatea să aleagă domeniul
de interes și să beneficieze simultan de consiliere
profesională. Aceștia vor fi chestionaţi începând cu
clasa a 7-a despre ariile de interes în cadrul orelor de
dezvoltare personală. Conform unui articol publicat
de www.ipn.md, experţii în politici educaţionale
consideră că tocmai în clasa a 7-a, elevii trec de la
statutul de copil la cel de adolescent și încep să-și
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conștientizeze interesele.19 Orientarea va avea loc
la lecţiile de dezvoltare personală, iar procesul de
instruire se va produce în următorii doi ani de studii,
până în clasa a 9-a.
3. Includerea orelor practice bazate
pe profesii
La etapa a treia unele discipline existente din ciclul
gimnazial vor fi reorganizate. Reorganizarea lor
constă în adaptarea și modificarea fiecărui curriculum,
în dependenţă de competenţele și aptitudinile fiecărui
elev în parte. Acest lucru prevede ca discipline precum
Informatica, Educaţia tehnologică, Arta plastică,
Dezvoltare personală să fie introduse și unele ore
practice obligatorii, odată cu alegerea domeniului
preferat. Reorganizarea acestor discipline prin
realizarea activităţilor practice, va abilita elevii într-o
anumită direcţie. De exemplu, (Educaţia tehnologică
- croitorie, tâmplărie, confecţionarea obiectelor de
artizanat, grădinărit, etc.; informatica (robotica) operator calculator, arta plastică - arte, design grafic;
dar și altele precum organizator de evenimente,
fotograf, antreprenoriat, etc.).
Completarea disciplinelor cu ore practice
La etapa a treia unele discipline din ciclul gimnazial vor
fi completate cu încă 2 ore practice per subiect, la care
vor fi invitate persoane ce profesează în acest domeniu.
Acest lucru va fi prevăzut la următoarele discipline:
informatică, fizică, chimie, educaţie tehnologică, arte
plastice, dezvoltare personală. Completarea acestor
discipline cu ore practice, realizate de persoanele care
activează în domeniile respective, va permite elevilor
să cunoască și însușească mai bine.
Nr.

Disciplina

4. Instruirea
Instruirea propriu-zisă va începe din clasa a 8-a și va
dura până la finalizarea studiilor gimnaziale, adică
doi ani. În timpul instruirii se va ţine cont neapărat de
preferinţele elevului, dar și de cerinţele angajatorilor.
Instruirea va consta în 28 ore academice anual. Orele
vor fi bazate pe practică și vor completa obiectele
teoretice din curriculum-ul clasic. Acestea vor fi
predate de persoane din exteriorul școlii, invitate din
partea angajatorilor din domeniile selectate. Profesori
străini vor primi o remunerare simbolică din bugetul
școlii, fiind mai mult motivaţi de lipsa personalului
calificat în companiile în care activează.
Prin această metodă fiecare elev va avea posibilitatea
de a învăţa lucruri practice, aplicabile în momentul
angajării, chiar și la vârsta de 16 ani.
5. Colaborarea cu ANOFM
La absolvirea studiilor gimnaziale, elevii care au
rămas în grupul de risc vor avea abilităţile minime
necesare pentru a se angaja în câmpul muncii,
confirmate printr-un certificat de frecventare a orelor
practice. Gimnaziile vor colabora cu ANOFM și vor
potrivi domeniile de interes ale tinerilor cu cerinţele
pieţei muncii. ANOFM va propune instituţiilor o listă
de locuri de muncă vacante pentru aria geografică în
care se află gimnaziul.

Completare - Disciplina practică

Număr ore academice

1

Educaţia
tehnologică

Confecţionarea obiectelor decorative,
tâmplărie, olărit;

2 Confecţionarea obiectelor
decorative și 2 tâmplărie

2

Informatica

Operator la calculator, 3D printing;

4 Operator la calculator

3

Arte plastice

designer, pictor, fotograf;

4 Bazele design-ului grafic

4

Fizică

Construcţia mașinii;

4 Construcţia mașinii

5

Chimie

chimia alimentelor, bucătar;

4 Bucătar

6

Dezvoltare
personală

antreprenoriat, managementul proiectelor,
organizator evenimente;

4 Organizarea evenimentelor

7

Istorie

Oratorie, dezbateri, negocieri, elaborarea și
desfășurarea proiectelor comunitare;

4 Oratorie

Total

Ore suplimentare academice (45 min)

28 lecţii = 21h

19. http://www.ipn.md/ro/societate/92544
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AVANTAJELE SOLUŢIEI

CONCLUZIE

Soluţia propusă de ECHIPA CHALLENGER 5 STÂNGA
va contribui la:

După finalizarea studiilor gimnaziale, o parte din
tineri nu sunt interesaţi în a-și continua studiile și
nici nu-și pot găsi un loc de muncă. Drept urmare,
tinerii pleacă peste hotare sau rămân fără ocupaţie
și sunt tentaţi să comită infracţiuni. Cu toate că a
inclus obligativitatea studiilor până la 18 ani în Codul
Educaţiei, statul este incapabil să monitorizeze și să
execute aplicarea legii.

I. Specializarea tinerilor gimnaziști. Tinerii din
gimnaziu vor acumula cunoștinţe și abilităţi
minime pentru a se angaja. Datorită orientării
profesionale, ei vor învăţa ceea ce le place și
vor beneficia de o specializare. În funcţie de
doleanţele lor, tinerii fie își vor continua studiile,
fie se vor angaja în câmpul muncii cu ajutorul
abilităţilor obţinute.
II. Mărirea numărului de tineri angajaţi și
reducerea șomajului printre tineri. Elevi
angajaţi după gimnaziu înseamnă mai puţini
șomeri în rândul tinerilor și mai multe contribuţii
în bugetul public. Dacă cel puţin 2000 din toţi
șomerii-elevi „fără ocupaţie” vor avea un salariu
minim de 2162 lei, aceștia vor contribui anual
la bugetul naţional cu circa 101 milioane lei.
Elevii din gimnazii pot fi braţe de muncă apte
să contribuie la bugetul ţării, trebuie doar să-i
orientăm etapizat (conform planului propus) să
aleagă domeniul lor de interes.
III. Sporirea interesului elevilor faţă de studii.
Atractivitatea studiilor liceale este strâns
conectată cu flexibilitatea curriculei. “Învăţarea
reală înflorește atunci când studenţii au alegeri
reale. Oferiţi liceenilor aceeași libertate ca și
studenţilor și educaţia va face un pas în direcţia
corectă” spune Blake Boles, autorul mai multor
cărţi despre educaţie alternativă, a cărui lucrări
au apărut în The Huffington Post, USA Today,
The New York Times, The Christian Science
Monitor, BBC Travel, Psychology Today, Fox
Business.20 Posibilitatea alegerii disciplinelor
de studiu, conferă studiilor un grad sporit de
atractivitate.

ECHIPA CHALLENGER 5 STÂNGA consideră că după
finalizarea studiilor gimnaziale acești tineri trebuie să
fie capabili să se angajeze în câmpul muncii. Pentru
realizarea acestui scop, tinerii trebuie în primul rând
orientaţi corect profesional, având acces la mai multe
discipline practice. La aceste ore, elevii vor deprinde
abilităţi și competenţe, ceea ce îi va ajuta la mânuirea
unei profesii.
Soluţia propusă de ECHIPA CHALLENGER 5 STÂNGA
intervine la toate etapele prin care trece un tânăr.
Începe la 12-13 ani când aceștia își conturează primele
interese și continuă prin oferirea unei alternative celor
care nu doresc să continue parcursul academic. De
asemenea, își propune diversificarea curriculei liceale
prin oferirea posibilităţii elevilor de a studia disciplinele
pentru care au un interes sporit. Soluţia recomandată
va contribui la specializarea tinerilor pe un anumit
domeniu, angajarea tinerilor și reducerea șomajului
printre tineri, precum și reducerea criminalităţii
juvenile.

IV. Reducerea criminalităţii juvenile. Odată cu
existenţa unei ocupaţii și a unui loc de muncă,
va fi redusă criminalitatea juvenilă, societatea
se va simţi mai în siguranţă, va crește satisfacţia
și productivitatea muncii.

20. http://www.thesunchronicle.com/vip/opinion/columns/guest-column-why-students-should-choose-their-own-classes/article_9b794965-5d99-55c0-9890-fa66d23ce407.html
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Cauze
1.

Lipsa orientării
profesionale în
gimnazii

Măsuri
Introducerea orientării profesionale
obligatorii în școală și monitorizarea
ei. Acest lucru este realizabil prin
următoarele etape:

Pentru implementarea
acestor măsuri sunt
necesare următoarele
resurse:

1. Identificarea și Actualizarea elevilor
cu potenţial scăzut la învăţătură,
care ulterior ar putea fi încadraţi în
grupul de risc. Actualizarea bazei
de date în fiecare an.

Timp: 1-2 ani de
observare/ identificare
a acestor elevi; 1 an
pentru chestionarea și
orientarea acestora;
2 ani de instruire pe
domeniile de interes);

2. Chestionarea și Orientarea
profesională de la vârsta de 13 ani.
3. Includerea orelor practice bazate
pe profesii în toate instituţiile de
învăţământ gimnazial din ţară.
4. Instruirea acestor elevi timp de doi
ani și confirmarea acestei instruiri
printr-un certificat.
5. Colaborarea și furnizarea de către
ANOFM privind locurile de muncă
disponibile în regiunea/ localitatea
elevilor (la sfârșitul fiecărui ciclu
gimnazial).

2.

Orientarea
academica
precara

Costuri

Relaxarea curriculum-ului de studii,
prin reducerea disciplinelor obligatorii
de studii
Testat în SUA, modelul pe care
îl propunem este atractiv prin
oportunitatea de a alege disciplinele
pe care elevul să le studieze. Pornind
de la modelul de studii din California,211
propunem următoarele obiecte de
studiu obligatorii, cu posibilitatea
alegerii cursului potrivit:
1. Limba și lit. română;
2. Matematica;
3. Știinţe (fizică/biologie/chimie);
4. Studii sociale (istorie și geografie/
istoria universală și cultura
civilizaţiilor/economie și
marketing);
5. Limba străină/TIC/Artă;
6. Educaţia fizică.

21. https://www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/hsgrmin.asp

Oameni: diriginţii, cadrele
didactice, psihologul
școlar, administraţia
instituţiei, Consiliul
Profesoral;
Bani: În 2018 o lecţie
costă 197,22 lei. Pentru
28 ore academice anual
se vor cheltui 5,522.16
lei. Ulterior această
sumă poate fi mărită,
în conformitate cu
numărul de ore posibil
de a fi efectuate.

Avantaje/Rezultate
1. Reducerea numărului
șomerilor în rândul
tinerilor;
2. Reducerea
criminalităţii juvenile;
3. Elevii pot să se
angajeze după clasa
a IX-a;
4. Statul va putea să
monitorizeze eficient
tinerii care nu sunt
încadraţi în viaţa
socio-economică a
ţării;
5. Creșterea economică
a localităţii/ ţării.

1. Studii liceale mai
atractive;
2. Reducerea
abandonului școlar;
3. Adaptarea
programului școlar la
necesităţile societăţii
moderne.
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Absolvenţii gimnaziilor vor alege câte
o disciplină din fiecare curs obligatoriu.
În dependenţă de solicitările elevilor,
se vor forma clasele în fiecare liceu.
Elevii pot opta pentru un program
mai complex de studiu. Pe lângă cele
șase discipline obligatorii, aceștea vor
solicita ore suplimentare, pe care le
vor urma cu un alt grup de elevi.
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STATUL PIERDE
TINERE TALENTE
LA SCARĂ
INDUSTRIALĂ,
ÎNCEPÂND DE LA
GIMNAZIU
Anual mii de tineri dispar din vizorul statului. O parte din tinerii care au
doar studii gimnaziale nu-și continuă studiile și nici nu se angajează.
Potrivit Biroului Naţional de Statistică1, anual, 18 mii de tineri absolvenţi
ai gimnaziului (52%) abandonează studiile liceale, sau cele din școli
profesionale (studii de nivelul III). Totodată, conform unui studiu al
Biroului Naţional de Statistică, angajatorii refuză să angajeze tinerii
absolvenţi fără de abilităţi și competenţe. Statul eșuează să gestioneze
această categorie de tineri și nu le oferă alternative.

1. http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=407&nod=1&
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Statul care pierde în faţa cifrelor
Statul este incapabil să monitorizeze și să
soluţioneze problema tinerilor absolvenţi de
gimnaziu ce renunţă la studii și la încadrarea
în câmpul muncii. Conform Codului Educaţiei2,
tinerii sunt obligaţi să-și continue studiile până
la vârsta de 18 ani. Cifrele Biroului Naţional de
Statistica arată că între 14 și 18 mii de absolvenţi
ai gimnaziilor nu-și continuă studiile și întâlnesc
dificultăţi la angajare. Acest lucru demonstrează
că statul nu poate să asigure încadrarea acestor
tineri la studii sau muncă, iar drept rezultat, tinerii
rămân fără ocupaţie, fără studii și fără un loc de
muncă.

Tinerii fără abilităţi potenţiali șomeri
Șomajul este un efect des întâlnit printre tinerii
cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani. Acești tineri,
în lipsa unor abilităţi și experienţă întâlnesc
dificultăţi la angajarea în câmpul muncii. Din
circa 27 mii tineri șomeri, în funcţie de nivelul de
instruire absolvit, pentru anul 2017, rata șomajului
înregistrează valori mai ridicate în rândul tinerilor
cu nivel de instruire mediu – 2 160 tineri (7,2%),
urmaţi de tinerii șomeri cu nivel de instruire scăzut
– 2 040 tineri (6,8%) și cei cu nivel de instruire
superior – 1 680 tineri (5,6%). Printre tinerii șomeri
aproape 2/3 sunt băieţi din mediul urban (60,9%)
și practic, tot atâţia sunt din mediul rural (62,3%).3
Conform economistului Veaceslav Ioniţă, șansele

de angajare în câmpul muncii în mediul urban a
unui tânăr cu studii superioare sunt de patru ori
mai mari decât a unui tânăr fără studii și abilităţi.
Tinerii absolvenţi ai gimnaziilor, fără abilităţi, au
șanse reduse de angajare și sunt potenţiali șomeri.

Tinerii fără ocupaţie potenţiali infractori
Creșterea criminalităţii printre acești absolvenţi
este unul din efectele negative ale problemei. Lipsa
activităţilor și a resurselor financiare determină
tinerii să comită infracţiuni și acte de huliganism.
Conform studiului realizat de Institutul de Reforme
Penale, creșterea situaţiilor de abandon școlar a
unor elevi cunoscuţi cu comportament deviant,
din lipsa unei activităţi utile, surplusul de timp și
lipsa banilor îi determină la acţiuni antisociale.
Conform studiului, delicvenţa juvenilă este însoţită
de frecvente fenomene ale absenteismului și
abandonului școlar. Din cei 1352 de minori care au
comis infracţiuni în 2010, 85,7% sunt persoane
neîncadrate în sistemul de educaţie. Din numărul
minorilor implicaţi în săvârșirea infracţiunilor,
40,2% fac parte din familii vulnerabile; circa 22%
provin din familii monoparentale; 8% din familii
cu mulţi copii; circa 26% sunt din categoria celor
rămași fără îngrijirea unui sau a ambilor părinţi,
ca urmare a plecării acestora la muncă peste
hotare. Tinerii care abandonează studiile, din lipsă
de activităţi, sunt tentaţi să recurgă la acte de
delincvenţă.4

2. http://lex.justice.md/md/355156/
3. http://diez.md/2018/09/07/tinerii-din-moldova-anul-2017-cei-mai-multi-someri-sunt-barbatii-din-mediul-rural-tot-mai-destinerii-prefera-sa-lucreze-tarile-ue/
4. http://irp.md
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Salariile mici încurajează
migraţia tinerilor!
Absolvenţii gimnaziilor, care reușesc totuși să
se angajeze, primesc salarii mici și eventual
migrează peste hotare. Salariul minim pe
economie, constituie 2 380 de lei5 sau 116
euro, ceea ce este insuficient pentru a acoperi
necesităţile de bază ale unui tânăr; de exemplu
să-și achite chiria, serviciile comunale și
alimentare. Doar achitarea chiriei pentru un
apartament cu o cameră, constituie între
100 și 150 de euro6. Angajatorii oferă salarii
conform competenţelor de lucru, iar pentru că
absolvenţii gimnaziilor nu dispun de abilităţi,
aceștia sunt plătiţi cu salarii minime. Potrivit
raportului Agenţiei Naţionale de Ocupare a
Forţei de Munca (ANOFM) pentru anul 20177,
mai puţin de 30% din locurile de muncă din
Republica Moldova, oferă salarii peste 3000
de lei. Majoritatea tinerilor cu abilităţi mici, se
aleg cu salarii mici, ceea ce determină tinerii
conform studiului realizat de Consiliul Naţional
al Tineretului din Republica Moldova să migreze
peste hotare.8

Migraţia părinţilor vs.
reușita școlară vs.
absenteismul școlar
Odată cu migraţia părinţilor, tinerii își pierd
interesul pentru studii și educaţie. Părinţii sunt
cei care îngrijesc și ghidează copiii în alegerea
viitorului lor, iar în lipsa sau aflarea acestora
peste hotare le este greu să monitorizeze
și să încurajeze reușita școlară a copiilor,
nemaivorbind de domeniul de activitate pe care
vor să-l urmeze. Conform studiului elaborat
de BRD (Biroul Relaţii cu Diaspora)9, plecarea
părinţilor peste hotare determină reușita
școlară a copiilor. „[...] eu nu înţeleg tot ce spun
profesorii. Dacă mai întrebi încă o dată, îţi pune
nota 2 și te dă afară de la lecţii. Pentru că nu
mai este mama ca să vorbească cu profesorii...

Când era mămica acasă mai venea la școală
și mai discuta cu ei, dar acum nu”. Ministerul
Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale afirmă că,
la nivel de republică, numărul tinerilor ai căror
părinţi sunt plecaţi peste hotare se ridică la circa
50 de mii. Autorităţile însă concretizează că
este vorba doar de cazurile înregistrate oficial
de asistenţii sociali din ţară. Neoficial, la nivel de
ţară, se operează de mai mulţi ani cu cifra de
100 de mii de copii ai migranţilor. „Migraţia
părinţilor influenţează atitudinea copiilor faţă de
studii datorită lipsei supravegherii și controlului
din partea părinţilor; multiplelor responsabilităţi
„noi” a acestor copiii; neînţelegerii din partea
profesorilor și semenilor și lipsei parteneriatului
dintre familie și școală.”10

Oportunităţi de șomer
în mediul rural
Lipsa oportunităţilor de angajare a tinerilor în
mediul rural este un alt factor ce determină
tinerii să devină șomeri. Piaţa locurilor de
muncă în zonele rurale este mai îngustă,
numărul locurilor de muncă în mediul rural
fiind mai mic decât cel în mediul urban, dar și
lista domeniilor de activitate este una modestă.
Conform Buletinului Informativ al ANOFM (30
iunie 2018) din 16 951 șomeri aflaţi la evidenţă
11 603 (68%) sunt din localităţile rurale pentru
care au fost propuse doar 1 836 (14%) din
13 040 locuri vacante. Pentru șomerii din
localităţile urbane 5 425 (32%) erau oferite 11
215 (86%) locuri. Reieșind din datele ANOFM, în
mediul rural sunt mai puţine locuri de muncă,
prin urmare și șansele tinerilor de a se angaja.11

5. www.ziarulnational.md/salariul-minim-pe-economie-din-r-moldova-mai-mic-de-trei-ori-decat-cel-platit-in-cea-mai-saracatara-din-ue-ce-minimum-primeste-un-angajat-din-bulgaria-romania-cehia-sau-polonia/
6. www.999.md
7. http://www.anofm.md/page/rapoarte1
8. http://cntm.md/ro/publication/perspectiva-tinerilor-%C3%AEn-strategia-de-ocupare-for%C8%9Bei-de-munc
%C4%83-2017-2021
9. https://brd.gov.md/
10. https://brd.gov.md/
11. https://www.anofm.md/files/elfinder/Buletinul%20Cererea%20si%20ofert%202018.pdf
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Cererea și oferta forţei de muncă la 30.06.2018 pe medii de rezidenţă
Locuri vacante înregistrate

Șomeri în evidenţă

14%
32%
 rural

68%

 urban

86%

Figura 1: Buletinul informativ din 30 iunie 2018 al Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă

Dificultatea tinerilor de a iniţia o
afacere și de a se auto-angaja!
Statul nu asigură o platformă eficientă și
funcţională de motivare a tinerilor să-și
dezvolte propria afacere, în special în mediul
rural. Conform statisticii naţionale, din totalul
de circa 54,3 mii companii înregistrate pe
teritoriul Republicii Moldova 34,4 mii dintre ele

sunt în limitele municipiului Chișinău, fapt ce ne
demonstrează că doar 1/3 din ele sunt în afara
municipiului, ceea ce constituie numărul mic de
intreprinderi și locuri de muncă în mediul rural.12
Conform studiului ,,Costul reglementării de stat
a activităţii de întreprinzător’’ pentru anul 2017,
în baza unui sondaj realizat pe un eșantion de
630 de companii „Procedura de calcul, raportare
și achitare a impozitului pe venit a persoanelor

12. http://www.statistica.md/public/files/ComPresa/Antreprenoriat/Anexa_IMM_2017.xls
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PERIOADA DE CHESTIONARE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Imposibilitatea de a prognoza pe viitor
numărul de impozite

3,0

3,3

2,2

2,4

2,5

2,9

În ansamblu, proceduri fiscale şi contabile
complicate şi neclare

3,1

3,5

2,4

2,8

2,7

3,1

Sancţiuni înalte pentru greşeli

3,5

3,8

2,8

2,9

2,8

2,7

Lipsa regulilor stabile

2,8

3,1

2,2

2,4

2,7

2,5

Dependenţa deplină de inspectorii fiscali,
lipsa de respect

2,8

3,0

2,0

2,2

2,5

2,1

Nivelul înalt al impozitelor

3,7

3,6

3,3

2,9

2,8

2,4

PROBLEME

Tabelul 1: Studiul „Costul reglementării de stat a activităţii de întreprinzător”

juridice generează cele mai multe probleme’’.13
Tabelul 1 prezintă principalele problemele
legate de procedurile de impozitare, evaluate
pe o scară de la 1 la 5. Cea mai mare problemă
o reprezintă neclaritatea procedurilor fiscale
și contabile, dar și sancţiuni înalte din partea
statului în cazul unor greșeli. Astfel, pare firesc
că tinerii aleg să evite interacţiunea cu statul
și sancţiunile impuse de acesta și într-un final
renunţă la ideile lor de afaceri.

Planul de acţiuni propus
de ECHIPA DE DREAPTA
CHALLENGER 5 va aborda cele trei cauze
identificate:
a) Angajatorii refuză să angajeze la joburi bine
plătite, tineri care au doar studii gimnaziale;
b) Lipsa locurilor de muncă în mediul rural;
c) Tinerii a căror părinţi sunt plecaţi peste hotare
au o reușita școlară scăzută.
Pentru abordarea acestor probleme, echipa
„CHALLENGER
5
DREAPTA”
propune
următoarele măsuri:
 Relaxarea legislaţiei (Codul Educaţiei,
Codul Fiscal, Codul Muncii) și încurajarea
companiilor de a instrui tinerii la locul de
muncă;

Relaxarea legislaţiei, va permite tinerilor
absolvenţi de gimnaziu să se angajeze în
câmpul muncii și să dobândească competenţe
necesare pentru a avea un salariu decent.
Tinerii vor avea opţiunea de a se angaja în
câmpul muncii după absolvirea gimnaziului
prin semnarea unui contract de ucenicie,
echivalent studiilor de specialitate. Aceștia vor
fi ghidaţi, instruiţi și monitorizaţi de o persoană
responsabilă din cadrul companiei (tutore),
calificată pentru a avea grijă de dezvoltarea
personală și profesională a tinerilor. Schimbarea
legislaţiei, va permite absolvenţilor de gimnaziu
încadrarea în câmpul muncii și formarea
profesională.
Modificările se vor face în Codul Educaţiei,
articolul 13, Codului Muncii - articolul 21614,
Codul Fiscal - articolul 3315 care vor prevedea
clauzele privind introducerea contractelor de
ucenicie cu statut de formare profesională (în
Codul Educaţiei), de adăugare a condiţiilor de
instruire/lucru pentru minori (în Codul Muncii) și
respectiv de scutire a tinerilor de impozitele pe
venit, precum și a angajatorului, de impozitele
pentru tânăr și tutorele său (Codul Fiscal). În art
216 din Codul Muncii vor fi prevăzute clauzele
încheierii contractului de ucenicie cu statut
de formare profesională secundară cu durata
contractului de la 1 la 3 ani pentru acest tip de
contract de ucenicie.

13. https://mei.gov.md/ro/content/studiu-costul-reglementarii-de-stat-activitatii-de-intreprinzator-0
14. http://lex.justice.md/md/326757/
15. http://lex.justice.md/md/326971/
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 Înlesnirea procesului de iniţiere a unei
afaceri pentru tinerii interesaţi de
antreprenoriat;
Crearea unei platforme coordonate de o
asociaţie profesională sau obștească, care
va conecta tinerii absolvenţi cu finanţatori
și organizaţii precum CEDA (Centrul pentru
educaţie antreprenorială și asistenţă în
afaceri)16, ANOFM (Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă), NOVATECA - o
reţea de mai mult de 1.000 biblioteci publice
în cele 35 regiuni administrative ale Moldovei,
ODIMM (Organizaţia pentru Dezvoltarea
Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii)17
și reprezentanţii Ministerului Educaţiei.
Platforma va avea drept scop informarea și
instruirea tinerilor pentru lansarea propriei
afaceri. Toate aceste organizaţii vor colabora
cu Ministerul Educaţiei întru stabilirea unui orar
al instruirilor în bibliotecile din centrele raionale
ale ţării. Tinerii care abandonează studiile vor
fi cel puţin informaţi și ghidaţi de către unul
sau mai mulţi mentori despre oportunităţile
pe care le pot accesa chiar dacă abandonează
studiile; astfel vor putea să se specializeze întrun anumit domeniu și să se angajeze în câmpul
muncii cu un salariu decent, fiind instruiţi despre
formarea și gestionarea afacerilor. Finanţarea
acestor activităţi va fi din 30% surse externe
16. https://ceda.md/
17. https://www.odimm.md/

și 30% din resursele financiare ale asociaţiilor
de business, motivate de creșterea propriilor
resurse umane și a business-ului și 30% din
resursele financiare ale statului, motivat
de reţinerea tinerelor talente în Republica
Moldova și creșterea economică a localităţilor.
Totodată, coaliţia acestor organizaţii vor
promova politici de impulsionare a tinerilor în
afaceri prin oferirea anumitor scutiri și beneficii
fiscale, cum ar fi scutirea tinerilor de la 16
până la 29 ani de impozitele pe venit pentru
primii trei ani de activitate. Tinerii șomeri vor
avea abilităţile, cunoștinţele și oportunităţile
necesare să-și lanseze afacerile proprii și să se
angajeze în localităţile natale.

Avantajele Soluţiei
Soluţia propusă de ECHIPA CHALLENGER 5
DREAPTA va contribui la:
 Specializarea tinerilor absolvenţi gimnaziali.
În urma implementării soluţie cu un rol al
statului mai redus, va crește numărul locurilor
de munca în mediul rural, iar tinerii vor avea
posibilitatea să se angajeze la ei în localitate,
să acumuleze experienţă și abilităţi și să se
specializeze într-un domeniu direct la locul
de muncă.
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 Scăderea ratei șomajului printre tineri.
Angajatorii vor economisi în urma scutirii de
impozite pe venit a tânărului angajat, în baza
capitolului VII al Codului Fiscal. Dacă cei 18000
de tineri șomeri vor fi angajaţi cel mult pe
parcursul a doi-trei ani, suma banilor salvaţi va
ajunge la 68 102 400 lei. Astfel, angajatorii vor
economisi, având posibilitatea să investească
mai mult în dezvoltarea afacerilor și rata
șomajului printre tineri va scădea.
 Scăderea valului de migraţie și reţinerea
tinerilor talente în ţară. Soluţia propusă va
genera apariţia locurilor de muncă pentru
tinerii și părinţii lor. Va scădea valul de
migraţie, tinerele talente vor rămâne în ţară
pentru a crea familii și a munci. Astfel, tinerii și
părinţii acestora vor contribui la prosperarea
ţării și nu vor mai fi nevoiţi să migreze.

18. http://lex.justice.md/document_rom.php?id=2EBC3ACD:03933854

 Scăderea ratei criminalităţii. Timpul tinerilor
va fi ocupat cu activităţi de instruire și muncă.
Odată angajaţi și integraţi social, aceștia nu
vor fi tentaţi să recurgă la acte de huliganism
și alte infracţiuni, iar rata criminalităţii printre
tineri va scădea.
 Creșterea bugetului public din impozitele
angajaţilor noi. Odată cu angajarea tinerilor,
statul va beneficia financiar pe termen lung și
va avea economii în loc de pierderi. Conform
Legii privind ocuparea forţei de muncă și
protecţiei sociale, șomerilor li se acordă
îndemnizaţii lunare de 500 lei/ per persoană
(circa 12 mii de șomeri, aflaţi la evidenţă
conform datelor ANOFM), ceea ce înseamnă
resurse nevalorificate pe care statul cheltuie
70 000 000 lei anual.18 Dacă tinerii vor
fi instruiţi, consiliaţi și determinaţi să se
angajeze, statul va economisi pe întreţinerea
șomerilor.
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CONCLUZIE
Tinerii absolvenţi ai gimnaziilor abandonează
studiile și nu-și pot găsi un loc de muncă. În
prezent, statul nu are o politică de reţinere
a tinerelor talente în ţară și nu dispune de
mecanismele de constrângere sau încurajare
a tinerilor privind obligativitatea de a continua
studiile până la 18 ani. Tinerii gimnaziști
abandonează studiile din cauza lipsei
oportunităţilor de angajare în localitatea în care
locuiesc, procesului dificil de a lansa o afacere și
de a avea un venit/salariu decent. De asemenea,
migraţia părinţilor, care prin neprezenţa lor
reduc reușita școlară a tinerilor și a interesului
faţă de studii. În consecinţă, ei nu dispun de
competenţele necesare pentru a dobândi un
job cu un salariu decent și fie rămân șomeri,
sunt lipsiţi de orice ocupaţie, fie migrează peste
hotare; sau mai rău - riscă să devină potenţiali
infractori.

Pentru depășirea situaţiei actuale, echipa
CHALLENGER 5 DREAPTA propune instruirea
tinerilor la locul de muncă prin intermediul
contractului de ucenicie și considerarea acestei
instruiri echivalentul studiilor de specialitate.
O altă măsură este crearea unui parteneriat
dintre asociaţiile micului business din Republica
Moldova și alte părţi implicate cum ar fi
ANOFM, CEDA, Minsiterul Educaţiei, reţeaua
de biblioteci NOVATECA, care vor contribui la
instruirea tinerilor absolvenţi ai gimnaziilor
despre oportunităţile de finanţare și lansare
a unei afaceri. De asemenea, coaliţia acestor
organizaţii vor fi adepţii și avocaţii înlesnirii la
nivel legislativ a procesului de iniţiere a unei
afaceri pentru tineri, în special pentru tinerii din
mediul rural. Astfel, tinerii vor dobândi abilităţi,
șansele lor de angajare vor crește, precum
și mărimea salariului. Odată cu lansarea mai
multor afaceri, va crește economia localităţii și
a ţării, vor fi create mai multe locuri de muncă,
iar tinerele talente posibil vor renunţa la
emigrare, având un loc de muncă și un salariu
decent la ei acasă.
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Cauze
1.

2.

Angajatorii refuză
să angajeze la joburi
bine plătite, tineri
care au doar studii
gimnaziale.

Lipsa locurilor de
muncă în mediul rural
Tinerii întreţinuţi de
părinţii, care pleacă
peste hotare

Măsuri
Introducerea conceptului de
ucenicie, în cadrul firmelor,
prin care firmele instruiesc
și abilitează tinerii. Astfel
acestea pregătesc forţa de
muncă calificată în mod
specific pentru cerinţele
proprii.

Costuri și Riscuri


Pentru 12 mii de
șomeri, statul
cheltuie 70 000
000 lei anual (500
lei îndemnizaţie
de șomer pentru o
persoană).

Avantaje/Rezultate


Specializarea
tinerilor absolvenţi
gimnaziali;



Scăderea ratei
șomajului printre
tineri;



Scutirea, pe perioada
uceniciei, de impozite
(specificaţi) a
Mentorului (persoana
care se va ocupa de
instruirea și abilitarea
ucenicului) din cadrul
firmei.



Scăderea ratei
criminalităţii.



Organizarea unei
campanii de
informarea tuturor
firmelor, potenţiali
angajatori ai
ucenicilor, despre
scutirile acordate,prin
ANOFM în colaborare
cu asociaţiile de
business.



nu oferă alocaţie
șomer (500 lei pe
lună)



ucenicii, cu un salariu
brut de 3000 lei,
vor plăţi impozite
în sumă de 1312,20
total impozite și
contribuţii.



Scăderea valului
de migraţie și
reţinerea tinerilor
talente în ţară;



Creșterea
bugetului public
din impozitele
angajaţilor noi.



Încurajarea micului
business în mediul
rural astfel încât tinerii
și părinţii lor să nu fie
nevoiţi să plece peste
hotare, iar bugetul
public să prospere.



Resurse externe
-30%;



Resursele financiare
ale asociaţiilor de
business -30%



Resursele financiare
ale statului -30%.
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