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Manifestul TINERILOR
2019-2020
Absolvenții ediției VI a Școlii de Gândire Critică CHALLENGER au elaborat
Manifestul TINERILOR 2019-2020. În publicație sunt identificate și cercetate
principalele probleme ale tinerilor. Studiile de politici publice analizează cauzele
și efectele problemelor identificate, soluțiile existente și propun autorităților
alternative, din perspective clasice de dreapta sau stânga.
Manifestul CHALLENGER 2019-2020 conține 5 propuneri de politici publice care reflectă
următoarele domenii:
 Ecologie
 Carieră
 Economie
 Educație
 Familie
CHALLENGER îndeamnă autoritățile, politicienii și alți factori de decizie, să ia în considerare
opinia tinerilor referitor la problemele cu care se confruntă. Autorii Manifestului Tinerilor
CHALLENGER 6 sunt deschiși să discute cu autoritățile soluțiile propuse și să contribuie la
implementarea acestora.
CHALLENGER este o comunitate de tineri care analizează critic, cercetează, dezbat și
propun soluții pentru problemele actuale din Republica Moldova. Membrii comunității sunt
absolvenții Școlii de Gândire Critică CHALLENGER, care se desfășoară în trei etape:
 Cercetare în teren și organizare comunitară
 Școala de dezbateri
 Școala de politici publice
Scopul programului constă în pregătirea tinerilor 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.
Cercetarea, analizele și soluțiile propuse aparțin în totalitate autorilor. Programul este
susținut de Reprezentanța în Moldova a National Democratic Institute for International Affairs
(NDI Moldova) din resursele USAID.
Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat opiniile USAID sau
a Guvernului USA.
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SUFOCAȚI
DE MAȘINI
Sănătatea tinerilor este afectată de calitatea proastă a aerului.
Dacă ne dorim o generație tânără productivă, trebuie să le creăm
condiții. Numărul automobilelor personale este în continuă
creștere și nimeni nu se ocupă de aceasta.

Mihaela Oleaca

Nina Macari

oleacumihaela@gmail.com

macari@architects.md

„Aparent părea destul de ușor, dar pe
urmă am înțeles că trebuie să muncim
dacă vrem să cercetăm bine subiectul.
A fost o experiență care m-a învățat
cum să scriu mai calitativ.”

„A fost o experiență interesantă,
câteodată frustrantă, plină de un
curcubeu de emoții. Am întâlnit mulți
oameni interesanți, care m-au inspirat
și mi-au schimbat viziunile.”
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Tinerii sunt sufocați de mașini
Mașinile poluează cel mai mult aerul în țara noastră. Conform anuarului publicat la sfârșitul
primăverii de Inspectoratul Pentru Protecția Mediului, cea mai mare sursă de poluare
atmosferică în Republica Moldova, în anul 2018, o reprezenta arderea combustibilului. Astfel,
calitatea aerului atmosferic a fost condiționată de „fluxul intensiv al transportului auto”, iar
mașinile produc 77% din poluanții emiși în atmosferă.1 Aerul poluat dăunează sănătății,
durabilității, și calității vieții tinerilor din mun. Chișinău. În ultimii 14 ani, numărul mașinilor
în țară a crescut cu 350 mii, ceea ce depășește de 5 ori capacitatea infrastructurii urbane
planificate.2 Rapoartele de stat arată că morbiditatea în rândul tinerilor își are cauza principală
în infecțiile respiratorii: 251 de cazuri la 1000 de cazuri de deces ale tinerilor.3 În același timp
poluarea afectează și alte sisteme de organe, scăzând imunitatea tinerilor. Mașina a devenit
un obiect necesar în viața unui cetățean din sec. XXI, însă trebuie de creat condiții pentru toți
și de respectat normele de sănătate.

Tinerii se confruntă tot mai des cu probleme respiratorii
Aerul poluat afectează grav organele respiratorii. Cu cât mai multe mașini apar în oraș, iar
autoritățile neglijează dezvoltarea infrastructurii, cu atât mai dăunător devine aerul pentru
locuitori. Fiecare a patra cauză de deces în rândul tinerilor sunt bolile respiratorii, conform
raportului Biroului Național de Statistică din 2009.4 Conform datelor Comisiei de Mediu și
Sănătate (ERS) expunerea la poluanții aerieni pentru o perioadă lungă de timp crește riscul
bolilor pulmonare, inclusiv a cancerului și a deceselor prin boli respiratorii.5 Într-un reportaj
pentru site-ul www.e-sanatate.md (2016), pediatrul Oxana Turcu menționează că cea mai
frecventă cauză a infecțiilor respiratorii este mediul poluat care favorizează nu doar infecțiile
respiratorii, dar și cele alergice, fiind periculoase și pentru cei care practică sport și oamenii
cu infecții cronice. „Copii cu patologii cronice pulmonare sunt mai mulți. Asta din cauza
modului de viață și a mediului care este tot mai poluat și duce la diverse alergii.” spune
Turcu.6 În fiecare an apar tot mai multe mașini, iar odată cu apariția acestora, apar și mai
multe probleme legate de sănătate.

Tinerii vor muri mai devreme
Toxinele din aerul poluat scad considerabil calitatea vieții tinerilor. Dacă părinții noștri au avut
parte de un aer mai curat, tinerii în ziua de azi sunt expuși la un mediu mai dăunător. Conform
cercetărilor Organizației Mondiale pentru Sănătate (World Health Organization, WHO) la
nivel global aerul poluat este principala cauză a scăderii speranței de viață, în medie cu
1,8 ani.7 Pulberile în suspensie (PM) sunt unul din principalii poluanți, reprezentând un amestec
de particule de aerosoli cu dimensiuni și compoziții diferite. PM2.5 se referă la pulberile cu un
diametru mai mic de 2,5 micrometri.8 Acestea sunt emise de surse umane, inclusiv arderea
combustibililor. O rată de poluare a aerului de 10 μg/m3 de PM2.5 scade speranța la viață cu
1. Anuarul „Protecția mediului în Republica Moldova” realizat de inspectoratul pentru protecția mediului, 2018
www.ies.gov.md
2. Compartimentul statistica pe domenii, modului transport, 2018. www.statbank.statistica.md
3. Raportul Biroului Național de statistică din 24 noiembrie 2009 “Tinerii în Republica Moldova”, compartimentul 3:
Morbiditate. www.statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=2771
4. Raport cu privire la evaluarea demografică, 2010
www.old2.ms.gov.md/sites/default/files/proiecte_desfasurare/raport_cu_privire_la_evaluarea_demografica_0.pdf
5. Broșură informativă alcătuită și revizuită de Comisia de Mediu și Sănătate a ERS (ERS Environment and Health Committee)
Alianța Sănătății și a Mediului Înconjurător (HEAL) www.europeanlung.org/assets/files/ro/publications/outdoor-airpollution-ro.pdf
6. Moldovenii suferă tot mai mult de boli respiratorii. Copiii, cei mai afectaţi, 13 noiembrie 2016.
www.e-sanatate.md/News/6336/moldovenii-sufera-tot-mai-mult-de-boli-respiratorii-copiii-cei-mai-afectai
7. „The high cost of free parking”, Donald Shoup, 2005. www.nytimes.com/2010/08/15/business/economy/15view.html
8. „Ce respirăm?”, Greenpeace România, 2017 www.greenpeace.org/romania/articol/1146/ce-respiram/

CHALLENGER6 / MANIFEST / 7

aproximativ un an. În Republica Moldova acest indice se ridică la 17 μg/m3 de PM2.5. Astfel,
în urma calculelor efectuate ajungem la minus 1,7 ani din speranța de viață a tinerilor. Aerul
curat este o componentă indispensabilă pentru o viață longevivă.

Afectați fizic și emoțional
Calitatea vieții tinerilor scade considerabil odată cu inhalarea aerului poluat. În ultimul secol,
la nivel internațional, predispoziția pentru alergii a crescut alarmant, poluarea aerului joacă
un rol decisiv în declanșarea alergiilor la polen. Conform studiului realizat de cercetătorii
Centrului de Alergologie și Mediu (ZAUM) din Munchen, nu polenul în sine este factorul
determinant, ci poluarea în creștere și schimbările de mediu influențează potențialul alergen
al particulelor de polen. Rinita alergică reprezintă o reacție alergică a organismului și a crescut
la o rată mai mare de 50% în unele țări.9 Cu referire la tineri, conform unui studiu al WHO,
din cadrul Planului Global de Prevenire a Pneumoniei (GAPP), această boală diminuează
calitatea vieţii, afectează somnul (40%), activităţile sportive (33%), activitățile în aer liber
alături de prieteni (29%), performanţa şcolară (26%), activităţile împreună cu familia (23%),
activităţile de interior (12%), dar şi dorinţa de a avea un animal de companie (27%). Toate cele
enumerate mai sus, influențează atât starea fizică, cât și emoțională a individului și scade din
calitatea vieții.10 Starea fizică și emoțională depinde direct de calitatea aerului, cu cât acesta
este mai curat, cu atât viața tinerilor este mai armonioasă.

Conform studiului WHO,
rinita alergică diminuează calitatea vieţii a tinerilor după cum urmează:
40%
33%

29%

26%

27%

23%
12%

somnul

activităţile
sportive

activitățile
în aer liber
alături de
prieteni

performanţa
şcolară

activităţile
împreună
cu familia

activităţile
de interior

dorinţa de
a avea un
animal de
companie

9. Poluarea este un factor major al declanșării alergiilor la polen, Clujescu.ro, 2018. www.clujescu.ro/2018/08/21/poluareadeclansator-al-alergiilor/
10. „Bolile alergice au un impact sever asupra calității vieții copiilor”, csid.ro, 2013 www.csid.ro/health/sanatate/bolilealergice-au-un-impact-sever-asupra-calitatii-vietii-copiilor-11125834
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Mai multe mașini decât drumuri
În mun. Chișinău numărul de mașini crește alarmant. Orașul Chișinău nu este pregătit să
ofere spațiu de circulație fără probleme. Conform Registrului de Stat al transporturilor din
cadrul Agenției pentru Servicii Publice, numărul automobilelor care sunt înregistrate în mun.
Chișinău este de circa 300 mii de unități. Acesta depășește de 5 ori capacitatea infrastructurii
urbane planificate.11 Doar în ultimii zece ani transportul auto a crescut dublu. Aceasta duce la
creșterea degajărilor substanțelor poluante de la transportul auto de la 120 000 tone în 2001
la 200 000 tone în 2018, conform datelor Biroului Național de Statistică.12 Infrastructura urbană
nu a fost planificată pentru numărul de unități care circulă astăzi pe străzile Chișinăului.
Degajarea substanțelor poluante în aerul atmosferic de către transportul auto
200
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2018
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mii tone
Timp de 17 ani, substanțele degajate în aerul atmosferic
de către transportul auto au crescut cu 75 mii de tone.

Suntem blocați în ambuteiaje și toxine
Străzile supraîncărcate creează constant ambuteiaje, în special pe străzile principale ale
orașului. Atât șoferii, cât și persoanele care folosesc transportul public sunt nevoiți să piardă
ore întregi în ambuteiaje. Potrivit expertului în politici economice, Veaceslav Ioniță, în oraș din
cauza numărului excesiv de mașini se formează așa numitul efect „gât de carafă”: „Oricine
știe, cât de mare nu este carafa, lichidul din ea curge cu viteza permisă de gâtul subțire. În
urbanistică, aceasta se cheamă problema Gâtului de Carafă: altfel spus viteza de deplasare
pe un drum este egală cu viteza de deplasare pe cel mai îngust segment. Când un motor
diesel, care are 20 de ani stă în ambuteiaj, este mult mai toxic, decât dacă s-ar deplasa cu
o viteză de 50-60 km/h. Motoarele moderne diesel care au filtru obligatoriu de particule
sunt programate să ardă toxinele care se acumulează când motorul este încălzit până la o
anumită temperatură. În Chișinău, din cauză că distanțele sunt foarte mici, dar și din cauza
ambuteiajelor, filtrul nu reușește să ardă toxinele”.13 Acest fapt duce la creșterea emisiilor
în aer, cât și la deteriorarea filtrelor. Costurile filtrelor fiind ridicate, în jur de 1500-2000 de
Euro conform site-ului de anunțuri moldovenesc www.999.md. În condițiile în care un salariu

11. Numărul mașinilor înregistrate în Moldova www.asp.gov.md/en/rst
12. În anul 2001 cantitatea substanțelor poluante degajate în atmosferă de la transportul auto era de 122.9 mii tone, în
2018 avem deja 198.1 mii tone www.statbank.statistica.md
13. „Numărul mașinilor înregistrate în Moldova a ajuns la UN MILION de unități! Specialiștii prognozează ambuteiaje
insuportabile”, Dreahla Pavel, 2019. www.autoexpert.md
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mediu în Moldova este de aproximativ 350 euro (pentru primele trei luni ale anului 2019),
un cetățean ar trebui să cheltuie 4-5 salarii integrale pentru un filtru.14 Totodată, potrivit
anunțurilor de pe www.999.md, înlăturarea filtrului costă de 10 ori mai puțin decât înlocuirea
acestuia, ceea ce scapă proprietarul mașinii de probleme cu motorul, dar dramatic poluează
atmosfera. Cu cât mai multe ambuteiaje avem pe străzile din Chișinău, cu atât mai multe
toxine eliberate în oraș.

Standarde europene? Nu, mulțumesc!
Standardele după care Republica Moldova reglementează emisiile automobilelor datează
din 1997. În prezent, nu funcționează nici un normativ Euro. Normativul Euro este un standard
european impus pentru producătorii de mașini care reglementează nivelul poluanților pe
care automobilele le emit și de care producătorii trebuie să țină cont atunci când vor să își
vândă mașinile în altă țară cu aceste normative.15 Conform Raportului auditului de mediu
privind calitatea aerului din 2017 al Curții de Conturi, Republica Moldova nu aplică standarde
europene care stabilesc emisiile pentru autovehicule, normele de toxicitate și fumegare a
gazelor de eșapament fiind reglementate prin ГОСТ 17.2.2.03-87 și ГОСТ-21393-75.16 Aceste
acte prevăd limitarea poluanților prin țevile de eșapament doar de la mijloacele de transport
public cu motoare diesel. Faptul că nu există normative care să reglementeze și transportul
auto personal permite și mai mult poluarea aerului în oraș. Republica Moldova se conduce
după standarde învechite care favorizează poluarea aerului.

În anul 2017, cele mai poluate
zone ale orașului erau sectorul
Rîșcani și Ciocana, iar cel mai
sănătos sector era Codru.
sursa: www.meteo.md

14. Anunț despre vinderea unui filtru de particule www.999.md/ro/16514864
15. „European emission standards”, wikipedia.org, 2014. www.en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards
16. Anexă la Hotărârea Curții de Conturi nr. 65 din 30 noiembrie 2017, alineatul 3.3 www.lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=373833
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Soluția existentă nu atacă cauzele reale ale problemei
Soluția existentă oferită de către stat se regăsește în Strategia de mediu pentru anii 20142023. Obiectivul principal stabilit în strategie este „Integrarea principiilor de protecţie a
mediului, de dezvoltare durabilă şi dezvoltare economică verde, de adaptare la schimbările
climatice în toate sectoarele economiei naţionale”.17
Sunt enumerate două acțiuni ce necesită a fi implementate:
1) Înnoirea parcului auto național
Înnoirea parcului auto național ar însemna mai multe unități de transport public în
capitală. Însă, nici troleibuzele și nici autobuzele nu sunt privilegiate față de mașinile
personale, formând lanțuri în ambuteiaje. Această soluție nu rezolvă problema, atât timp
cât transportul public nu este încurajat și privilegiat față de mașinile personale.
2) Îmbunătățirea drumurilor
Repararea drumurilor existente nu poate soluționa problema ambuteiajelor, având în
vedere că infrastructura orașului este planificată pentru un număr de cinci ori mai mic al
mașinilor decât cel actual. Adăugarea benzilor pe străzile din Chișinău la fel nu soluționează
problema, acesta va crea doar efectul „gâtului de carafă” descris anterior.
Astfel, în Strategia de mediu obiectivele propuse nu abordează cauzele problemei: nici
înnoirea parcului auto-național și nici îmbunătățirea drumurilor nu va diminua substanțial
nivelul de poluare a aerului. Atât timp cât problema principală constă în infrastructură,
soluțiile trebuie să atace cauzele, însă la moment ele merg în paralel.

SOLUȚIA NOASTRĂ
Parcări cu plată în centrul orașului
Șoferii trebuie să plătească pentru parcarea autoturismului în centrul
capitalei. Prin impunerea unei taxe pentru parcare, am rezolva
2 probleme: am descuraja transportul auto personal și am colecta mai
mulți bani pentru domeniul ecologic. Recent Spitalul de Urgență din
Suceava a introdus o astfel de măsură: o taxă de parcare atât pentru
angajați, cât și pentru pacienți/vizitatori. Instituția dispune de 350 de
locuri de parcare. Taxa este de 5 roni (aprox. 20 lei) per prima oră, plus
1 ron (aprox. 4 lei) pentru fiecare oră suplimentară, iar angajații plătesc
o taxă de 100 roni (aprox. 400 lei) pe lună. Timp de 2 luni și jumătate
spitalul a reușit să colecteze cca 60.000 de euro, iar din banii colectați au
inaugurat un havuz muzical.18

Sursa:
www.daisler.com

Conform studiilor realizate de Donald J. Shoup, profesor universitar de planificare urbană
din California, taxele mai mari pentru locurile de parcare vor limita călătoriile cu mașina.
Acest lucru reduce emisiile și ambuteiajele.19 Zona centrală este o zonă de tranzit și
trebuie să reprezinte o prioritate pentru transport public și pietoni. Funcția de staționare a
automobilelor trebuie descurajată.

17. Legea nr 303 din noiembrie 2018 cu referire la bugetul de stat pentru anul 2019 www.lex.justice.md/md/378600/
18. „Cum funcţionează sistemul de parcare la Spitalul de Urgenţă Suceava”, www.monitorulsv.ro, 2018. www.monitorulsv.
ro/Local/2018-11-02/Cum-functioneaza-sistemul-de-parcare-la-Spitalul-de-Urgenta-Suceava
19. „Free Parking Comes at a Price”, Tyler Cowen, 2010. www.nytimes.com/2010/08/15/business/economy/15view.html
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Această măsură este una de stânga întrucât proiectul presupune administrarea soluției prin
intermediul instituțiilor de stat, mărirea plăților publice și investiții mai mari din bugetul
public.

Ai mașină? Achită impozit mai mare!
Soluția noastră propune ca proprietarii de automobile din Chișinău să plătească o taxă
pentru drumuri mai mare cu 25%. În Chișinău sunt cca 300 000 de autovehicule. În mediu,
un autoturism are capacitatea motorului de 1,7l și plătește un impozit de 1020 de lei pe
an.20 Dacă impozitul ar crește cu 25% acesta ar aduce, în mediu, un venit adițional de 76,5
milioane de lei pe an, ce poate fi redirecționat spre îmbunătățirea Regiei Transport Electric
Chișinău (RTEC). În baza calculelor efectuate, RTEC își va putea permite să achiziționeze 26
de troleibuze pe an, iar, în aproximativ 14 ani, acesta va reuși să reînnoiască integral parcul de
troleibuze. Un troleibuz solo permite transportarea a 102 de pasageri. Dacă efectuăm câteva
calcule, luând în considerare pauzele acestora și durata turelor ajungem la faptul că 26 de
troleibuze sunt capabile sa transporte 37 128 de persoane pe zi. Conform statisticii europene,
în mediu o mașină pe drum transportă 1,45 persoane.21 În cazul în care o mașină transportă
pasagerii tur- retur, obținem 37.128/(1,45*2) = 12 802 de mașini. Zilnic 26 de troleibuze au
capacitatea de a înlocui 12 802 de mașini, ceea ce reprezintă 4,3% din traficul auto. Mărirea
impozitelor pentru șoferi va avea drept efect descurajarea automobilelor personale și
încurajarea cetățenilor să opteze pentru transportul public, care este prietenos mediului.
Această măsură este de stânga, întrucât persoanele care dețin autoturisme vor trebui să
achite impozite mai mari.

Spațiul pe care îl ocupă
60 de mașini este mai
mare decât spațiul pe
care îl ocupă un autobuz
cu capacitatea de a
transporta 60 de oameni.
/ sursa:
www.boredpanda.com

20. Introducând datele medii capacității motorului pe site-ul www.statbank.md vom obține impozitul corepunzător.
21. „Occupancy rates of passenger vehicles”, Agenția Europeană a Mediului, 2010. www.eea.europa.eu/data-and-maps/
indicators/occupancy-rates-of-passenger-vehicles/occupancy-rates-of-passenger-vehicles
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Vrem standarde noi
Soluția noastră propune implementarea
standardului pentru poluanți din gazele de
eșapament cu dimensiuni microscopice, numite
particulele fine. Aceste particule au o normă
de 0,05g/km, conform standardului european
din anul 2000. În cazul în care mașinile de pe
teritoriul Republici Moldova nu vor respecta
aceasta normă, propunem ca proprietarul
acesteia să plătească un impozit cu 25% mai
mare și o amendă în valoare de 50 de unități
convenționale (2500 lei). Această normă va fi
verificată la trecerea reviziei tehnice. Șoferii vor fi
determinați să aleagă o mașină mai prietenoasă
mediului pentru a evita amenzile. Banii colectați
vor servi pentru ameliorarea stării de mediu din
capitală.

În Republica Moldova rata de picare a
autoturismelor conform reviziei tehnice
este mai mică față de Marea Britanie /
sursa: Agenția Națională de Transport Auto
(Moldova) și Registru de stat al
autovehiculelor (Anglia) / ipre.md

Această măsură este de stânga pentru că prevede înăsprirea reglementărilor cu stabilirea
unor amenzi pentru cei ce nu le respectă.

AVANTAJELE SOLUȚIEI NOASTRE
Măsurile propuse de echipa CHALLENGER ”Ecologie” aduce trei avantaje importante
pentru mediul nostru:
 Parcările cu plată vor descuraja transportul personal și vor încuraja transportul ecologic
curat (troleibuze electrice). Astfel, vizăm prima soluție care permite taxarea parcărilor
în centru care va descuraja transportul auto personal. Acest lucru va reduce emisiile și
ambuteiajele.
 Mărirea impozitelor pentru proprietari de automobile va suplini bugetul public și va fi
folosită pentru a procura unități de transport public ecologic. În a doua măsură, am propus
majorarea impozitelor, iar bugetul acumulat să fie redirecționat pentru achiziționarea
transportului ecologic. Astfel, timp de un an, odată cu majorarea impozitului cu 25% vom
putea achiziționa 26 de troleibuze care au capacitatea de a înlocui 12 802 de mașini.
 Cu ajutorul implementării standardelor europene vom reuși să descurajăm transportul
poluant. În urma stabilirii amenzilor pentru mașinile care încalcă norma de poluare,
șoferii vor fi determinați să aleagă o mașină mai prietenoasă pentru mediu, pentru a evita
amenzile mari. Banii colectați din aceste amenzi vor servi pentru ameliorarea stării de
mediu din capitală.
În urma acțiunilor menționate mai sus, vor avea de câștigat atât statul, cât și orășenii, în special
tinerii. Statul va obține mai multe resurse financiare și un mediu mai ecologic, iar tinerii, în
urma îmbunătățirii calității aerului, vor fi mai sănătoși și vor avea o viață mai longevivă.
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CONCLUZIE
Aerul poluat dăunează sănătății, durabilității și calității vieții tinerilor din Chișinău. Acesta
este principalul factor cauzal pentru bolile respiratorii, scăzând durata medie de viață cu
aproximativ 1,7 ani în capitală.
Ca să reducem numărul de mașini - principalul factor poluant în oraș, noi ne propunem să
stabilim taxă pentru parcările din centru și să mărim impozitele deținătorilor de automobile.
Similar, vrem să îmbunătățim standardele din revizia tehnică și să obținem un număr mai
mare de mașini prietenoase mediului.
TINERII VOR UN AER CURAT ÎN CAPITALĂ.
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PUNTEA DINTRE
UNIVERSITATE ȘI
PIAȚA MUNCII LIPSEȘTE
CU DESĂVÂRȘIRE
O carieră de succes începe cu o educație bună. Universitățile sunt
responsabile de pregătirea tinerilor specialiști pentru piața muncii.
Pentru a asigura calitatea educației, inițiativa universităților în
dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri este indispensabilă.

Ana Maria Beldiga

Corneliu Spînu

am.beldiga@gmail.com

cornelspinu@yahoo.com

„Pe lângă oportunitatea de a-mi
exprima viziunea cu privire la
dezvoltarea societății din care fac
parte, scrierea Manifestului mi-a
oferit instrumentele necesare pentru
a aduce credibilitate și dimensiune
acestor idei prin verificare, consultare,
dezbatere și validare.”

„Experiența de la CHALLENGER
m-a învățat să nu fug de probleme,
dar să caut soluții. Aceasta am și făcut
în cadrul Manifestului, am găsit soluții
asupra problemelor ce țin de cariera
tinerilor, soluții care la sigur
vor aduce rezultate.”
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Tranziția tinerilor de la educație la piața muncii eșuează
Tinerii cu studii superioare din Republica
Moldova nu sunt pregătiți pentru piața
muncii. În ultimii 8 ani, ponderea tinerilor
în învățământul superior din Moldova a
crescut cu 8% conform raportului din 2019 al
Fundației Europene de Formare.1 Calitatea
acestor studii însă lasă de dorit. Fiecare al
treilea angajator susține că tinerilor angajați
le lipsesc competențele necesare, potrivit
studiului “Competențe lipsă”, elaborat pe
un eșantion de 3200 companii.2 Totodată,
70% din angajatorii chestionați în cadrul
sondajului CHALLENGER „Carieră” au
evaluat nivelul de pregătire al tinerilor cu studii superioare ca fiind mediu sau relativ rău.3
Pe de altă parte, tinerii absolvenți confirmă că angajatorii nu sunt mulțumiți de pregătirea
acestora, ceea ce diminuează valoarea studiilor superioare. Nepotrivirea teoriei însușite cu
cerințele angajatorului este semnalată de către 65% din tineri, conform sondajului efectuat
de Centrul Municipal de Tineret Chișinău în anul 2019.4 Un alt studiu sociologic elaborat de
către Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) în 2018 constată că această problemă
este menționată cel mai mult de către tinerii cu studii superioare.5 Astfel, atât angajatorii, cât
și tinerii susțin că studiile superioare eșuează să pregătească tinerii pentru piața muncii.

Azi studenți, mâine șomeri
În prezent, fiecare al treilea șomer tânăr din Moldova are studii superioare. Rata șomajului
în rândul tinerilor este în creștere (de la 7,2% în 2014 la 8% în 2016) și depășește de două ori
media la nivel de țară, potrivit raportului “Tinerii pe piața muncii” elaborat de către INCE în
2018.6 Același studiu arată că în prezent, avem de 3 ori mai mulți șomeri cu studii superioare
decât aveam în 2004 (de la 10,1% în 2004 la peste 32% din totalul de șomeri care au studii
superioare în 2018). Totodată, la angajare, companiile pun mai mult accent pe cunoștințele și
competențele tinerilor și mai puțin pe nivelul de studii. Studiul sociologic precizează că refuzul
de angajare al întreprinderilor este determinat în proporție de 42% de lipsa cunoștințelor în
domeniu și doar în proporție de 8% - de necorespunderea studiilor cu postul vacant. Prin
urmare, decalajul dintre teoria însușită în instituțiile superioare de învățământ și cerințele
angajatorului reprezintă principalul obstacol în angajarea tinerilor pe piața muncii, fiind
cauza majoră a șomajului în rândul acestora.
În prezent, fiecare al treilea șomer tânăr din R. Moldova are studii superioare.
Aceștia sunt de trei ori mai mulți decât în 2014.

1. ”Tendințe și provocări în angajarea tinerilor în câmpul muncii”, Ummuhan Bardak, Fundația Europeană de Formare,
2019, Chișinău, www.pubdocs.worldbank.org/en/616831557746722604/ETF-UBA-presentation-Moldova-ro.pdf
2. ”Competențe lipsă”, ANOFM, 2016, studiu efectuat pe un eșantion de 3200 companii, www.anofm.md/files/elfinder/
Missing%20Skills%20Moldova%20Rutkowski%20Bargu_2017-08-04_RO_final.final.pdf
3. Sondaj CHALLENGER efectuat în 2019, în rândul a 26 de companii mici, mari și mijlocii de pe diferite sectoare economice.
4. Sondaj efectuat de către Centrul Municipal de Tineret Chișinău în anul 2019, în rândul a 1400 tineri.
5. Studiu sociologic ”Problemele cheie în integrarea tinerilor în câmpul muncii”, elaborat de către INCE în 2018, pe un
eșantion de 620 tineri, www.ccd.ucoz.com/_ld/0/68_Probleme_cheie_.pdf
6. “Tinerii pe piața muncii”, INCE, 2018, www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/tinerii_pe_piata_muncii_final.pdf
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Specialiștii nepregătiți încetinesc afacerile din Moldova
Lipsa competențelor în rândul tinerilor specialiști afectează activitatea companiilor și
economia locală.7 Productivitatea muncii în Republica Moldova este de 4 ori mai mică în
comparație cu media țărilor din Europa Centrală și de Est (ECE), conform Raportului de
stare a ţării efectuat de către Expert Grup în 2018.8 Astfel, un angajat din Europa Centrală
produce într-un an cât un moldovean produce în 4 ani. Totodată, potrivit studiului elaborat
de către Banca Mondială9, circa 40% din întreprinderile din Moldova au semnalat deficitul
de competenţe ca fiind o constrângere majoră sau gravă pentru creştere, iar acest indicator
este mai mare decât în ţările vecine. De fapt, competenţele insuficiente ale specialiștilor
(cei cu studii superioare) afectează mai mult performanța companiei decât competenţele
insuficiente ale muncitorilor necalificați, conform studiului “Prognoza Pieței Muncii din
Republica Moldova”.10 Așadar, formarea ineficientă a tinerilor specialiști se manifestă prin
productivitatea scăzută a acestora pe piața muncii. Acest lucru reduce veniturile companiilor,
salariile angajaților și descurajează investițiile străine.

sursa:
www.targuldecariere.md

Tinerii în căutarea unei educații mai bune
Conform înregistrărilor traversării Frontierei de Stat11, în anul 2016, tinerii plecați peste
hotare reprezentau echivalentul a jumătate din forţa de muncă angajată a ţării12, iar aceasta
tendință este în creștere. Dintre aceștia, 12% aleg să-și facă studiile peste hotare potrivit
datelor colectate de Institutul de Statistică al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație,
Știință și Cultură (UIS UNESCO).13 Totodată, potrivit sondajului U-Report Moldova elaborat

7. În acest studiu, termenul de “tânăr specialist” se folosește pentru a desemna un absolvent al instituției de învățământ
superior, în primii ani de activitate.
8. Raportul de stare a ţării, Expert Grup, 2018, www.fes-moldova.org/fileadmin/user_upload/StateOfTheCountry/Raport_
de_stare_a_tarii_2018_ro.pdf
9. Studiul mediului de afaceri şi performanţei întreprinderilor (BEEPS) desfăşurat de către Banca Mondială - BERD în 2013,
în rândul a 300 de companii din R. Moldova.
10. Prognoza Pieței Muncii din Republica Moldova, realizat în 2016 de către ANOFM, 3245 companii, www.anofm.md/files/
elfinder/PROGNOZA%20FINALA%20.pdf
11. În 2016, cca 170 000 tineri, cu vârsta cuprinsă între 15-34 de ani, fie că lucrau peste hotare, fie se aflau în afara țării de
12 luni și mai mult. Comparativ cu 2014, aceasta tendință este in creștere (7%) www.bma.gov.md/sites/default/files/
media/cs_pme_2017.pdf
12. Conform datelor BNS, în 2016, cca. 397 mii tineri (15-34 ani) au desfăşurat o activitate economică sau socială
producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră în perioada de referinţă (populație ocupată).
13. Baza de date UIS UNESCO cu privire la fluxul de studenți în sistemul terțiar, www.uis.unesco.org/en/uis-student-flow
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în 201814, 19% din cei 1600 respondenții chestionați consideră că tinerii pleacă pentru a
avea o educație mai bună. Tinerii din Moldova prezintă un interes sporit față de migrația pe
termen lung, iar în comparație cu adulții, probabilitatea de reîntoarcere a acestora este de
3 ori mai mică, potrivit studiului Nexus din 2014.15 În acest ritm, doar 4% din tinerii plecați
peste hotare se vor întoarce acasă.16 Astfel, în lipsa educației de calitate și a posibilităților
reduse de angajare după absolvire, tinerii părăsesc țara. Aceste mișcări migraţioniste reduc
populaţia aptă de muncă și ameninţă perspectivele de creştere economică pe termen lung.17
În special, cheltuielile legate de îmbătrânirea populaţiei, precum protecţia socială şi asistenţa
medicală devin o povară pentru economia țării.18

Universitățile nu pregătesc tinerii pentru piața muncii
Studiile superioare în Republica Moldova sunt necalitative. Cca 64% din întreprinderile
chestionate în cadrul sondajului Challenger spun că principala cauză a nivelului scăzut de
pregătire a tinerilor este că universitățile nu-i formează corespunzător pentru piața muncii.
Totodată, potrivit aceluiași sondaj, 75% din tineri menționează că instituţiile de formare
profesională pregătesc tinerii pentru a profesa în specialitatea aleasă doar în mică sau
oarecare măsură. Dintre cei mai nemulțumiți de formarea profesională, 60% sunt tinerii cu
studii superioare. În opinia angajatorilor, tinerilor le lipsesc atât cunoștințele practice, cât și
cunoștințele teoretice.
Calitatea studiilor superioare în viziunea beneficiarilor

ANGAJATORII

TINERII

64% din întreprinderi afirmă
că universitățile nu pregătesc
corespunzător tinerii

75% din tineri spun că instituțiile de
învățământ pregătesc doar în mică sau
oarecare măsură tinerii

Tinerilor le lipsesc cunoștințele
practice (52%) și teoretice (48%)

Dintre cei mai nemulțumiți
de formarea profesională,
60% dețin un nivel de instruire superior

Infografic elaborat de către echipa CHALLENGER
în baza datelor din sondajul “Carieră” și studiului sociologic INCE.

Colaborarea dintre universități și piața muncii trenează
O altă cauză a pregătirii insuficiente a tinerilor pentru piața muncii este coordonarea slabă
dintre agenții economici și sistemul de învățământ. Colaborarea dintre universități și agenții
economici este un element cheie în tranziția cu succes a tinerilor de la educație la piața
muncii. Cu toate acestea, rezultatele chestionarului CHALLENGER arată ca doar jumătate
din companiile intervievate colaborează cu instituțiile de învățământ. În 92% din cazuri,
această colaborare constă în organizarea stagiilor de practică pentru studenți. Totodată,
14. Sondaj U-Report Moldova, 2018, www.moldova.ureport.in/poll/598/
15. Studiul “Migrație și dezvoltare în R. Moldova”, Nexus, 2014 www.nexusnet.md/wp-content/uploads/2017/06/IASCI-CIVIS20Migratie20si20desvoltare20in20Moldova20studiu20de20piata2020141.pdf
16. Potrivit studiului “Migrație și dezvoltare în R Moldova” (Nexus, 2014), 44 000 sau 11% din numărul total de migranți
externi pe termen lung s-au întors în Moldova.
17. Studiul ”Impactul migrației tineretului asupra pieței forței de muncă”, 2018, Corina Savițchi, www.dir.upsc.md:8080/
xmlui/bitstream/handle/123456789/1479/Conf_2018_V3_pg283-289.pdf?sequence=1&isAllowed=y
18. ”Migrația forței de muncă din R. Moldova: impactul asupra sistemului de securitate socială”, Idis Viitorul, 2011,
www.viitorul.org/files/MONITOR%20SOCIAL11%20Migratie_0.pdf?fbclid=IwAR3tfxb-kMSjOGHnxmGHmcTHtsLRcA8-re8QURbtf6Zq1jZXAUwLAj8RbWE

CHALLENGER6 / MANIFEST / 19

doar o treime din angajatori consideră că stagiile în cadrul propriilor companii sunt calitative.
De altfel, companiile care oferă stagii de practică subliniază calitatea proastă a acestora,
fie din cauza mentorilor care nu au timp sau nu sunt plătiți pentru instruirea acestora (47%),
fie din cauză că tinerii nu sunt interesați să învețe (67%). Mai mult, perioada scurtă a stagiilor
(1-3 luni) nu este suficientă pentru a oferi o imagine clară tânărului despre piața muncii sau
pentru a-l implica în sarcini utile pentru formarea acestuia.
În acest context, sondajul CHALLENGER “Carieră” arată ca toți angajatorii chestionați ar
fi dispuși să contribuie pe viitor la formarea tinerilor în instituțiile de învățământ superior
și să se implice în alte modele de interacțiune precum: crearea unor programe de formare
profesională împreuna cu universitățile (69%), consolidarea întreprinderii ca bază de practică
pentru studenți (50%), participarea la elaborarea curriculei (46%), delegarea angajaților
în calitate de formatori (42%) sau participare în comisiile de evaluare a studenților (42%).
Principalul motiv pentru care aceștia nu colaborează cu instituțiile de învățământ superior la
moment este că, în opinia angajatorilor, inițiativă de colaborare trebuie să vină din partea
universităților (50%) și că instituțiile de învățământ nu sunt interesate (25%).
Angajatorii își doresc să se implice în pregătirea tinerilor din instituțiile de învățământ,
dar inițiativa trebuie să vină din partea universităților

69%

Crearea unor programe de formare profesională
împreuna cu universitățile

50%

Consolidarea întreprinderii ca bază de practică
pentru studenți

46%

Participarea la elaborarea curiculei

42%

Delegarea angajaților în calitate de formatori

42%

Participare în comisiile de evaluare a studenților
sursa: Sondajul CHALLENGER “Carieră”

Tineri și demotivați
Necorespunderea dintre teorie și cerințele angajatorului este cauzată și de lipsa motivației
în rândul tinerilor. În cadrul sondajului CHALLENGER “Carieră”, 40% din angajatori au
menționat că nivelul slab de pregătire al tinerilor este cauzat de lipsa motivației în rândul
acestora. Totodată, datele arată că tinerii nu au aspirații profesionale clare. În cadrul studiului
“Moldova Job and Schooling Decisions Survey” (SDSPM)19, efectuat pe parcursul anilor
2014-2015 de către World Bank, 45% din studenții care învățau la universitate, nu au putut
specifica ocupația lor preferată la vârsta de 30 de ani, în contextul în care 39% din studenții
chestionați erau în ultimul an de studiu. Această situaţie reflectă decalajul existent dintre
sistemul educațional și piața muncii. Sistemul superior de învățământ nu are capacitatea să
ofere tinerilor o percepție clară cu privire la viitorul lor profesional sau să cultive spiritul de

19. Studiul “De la aspirații la ocupații”, 2016, World Bank, www.documents.worldbank.org/curated/en/954201468184436334/
pdf/106494-ROMANIAN-WP-P152911-PUBLIC-From-Aspirations-to-Occupations.pdf
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inițiativă și autodeterminare. Potrivit sondajului efectuat de către World Bank în 201720, 32%
din angajatori au declarat că tinerilor le lipsește motivația, spiritul de inițiativă și creativitatea.
Astfel, fără o viziune clară despre realitatea pe piața muncii și despre cum cele învățate îl
pot ajuta să-și atingă aspirațiile, tânărul este demotivat să se afirme pe plan academic și
profesional.

Eșecul soluției existente: Cauzele problemei sunt abordate parțial și ineficient
Mecanismele de evaluarea a calității studiilor superioare eșuează să identifice problema în
sistemul de învățământ. Învățământul superior se organizează și se desfăşoară în baza unor
standarde de calitate elaborate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenţia
Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC). Potrivit metodologiei
publicate de către ANACEC, evaluarea externă a procesului educaţional în învăţămîntul
superior se efectuează de către Agenție în baza analizei raportului de autoevaluare al
programului de studiu sau al instituției de învățământ și a vizitei de evaluare, conform
standardelor de acreditare și de evaluare.21 Totodată, evaluarea internă, realizată de către
instituțiile de învățământ, presupune colectarea sistematică a datelor cu privire la procesul
educaţional, chestionarea angajaților, studenților, absolvenților, angajatorilor și reflectarea
rezultatelor. Astfel, la evaluarea calității în învățămîntul superior, ANACEC verifică, printre
altele, concordanța dintre evaluarea internă și situaţia reală.
Datele expuse în prezentul Manifest arată că atât angajatorii, cât și tinerii cu studii superioare
sunt nemulțumiți de calitatea studiilor. Or, potrivit Codului Educației, “calitatea în învățământ
este ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu și ale ofertanților acestuia, prin
care sunt satisfăcute așteptările beneficiarilor în raport cu standardele de calitate”.22 În
acest context, deducem că fie instrumentele de evaluare nu sunt eficiente pentru a constata
discrepanța dintre sistemul educațional și piața muncii, fie evaluarea nu acordă importanță
acestor indicatori. Prin urmare, mecanismul actual de asigurare a calității necesită modificări.
Instruirea la locul de muncă ar putea fi o alternativă pentru educația calitativă a tinerilor, dar
mecanismele actuale trenează. Deși legislația prevede că agentul economic poate deduce
cheltuielile pentru instruire dacă acestea fac parte din cheltuieli necesare și ordinare, această
prevedere este limitată pentru un număr restrâns de activități specifice în unele companii.23
De asemenea, o parte din instruiri se desfășoară la locul de muncă, și nu la cursuri specializate.
De aceea, adesea, cheltuielile pentru instruirea personalului nu sunt deductibile și, de facto,
impozitate dublu, potrivit studiului sociologic INCE din 2018.24
Colaborarea dintre mediul de afaceri și instituțiile de învățământ este menționată în Codul
Educației al Republicii Moldova25, unde stagiile de practică obligatorii constituie principala
formă de colaborare. Această soluție însă nu prevede mecanisme ce garantează calitatea
stagiilor sau determină reprezentanții mediului de afaceri să asigure cele mai bune condiții
pentru desfășurarea stagiului. Totodată, chiar dacă Codul Educației permite diverse forme

20. Studiul ”Missing skills” de Jan Rutkowski, Victoria Levin, Ali Bargu, World Bank, 2017.
21. ANACIP, Metodologia de evaluare externa a calității. www.anacip.md/index.php/ro/legislatie/anacip/metodologii/
send/19-metodologii/377-metodologia-de-evaluare-externa-a-calitatii-in-vederea-autorizarii-de-functionare-provizorie-si-acreditarii-programelor-de-studii-si-a-institutiilor-de-invatamint-profesional-tehnic-superior-si-de-formare-continua
22. Codul educației al Republicii Moldova din 17.07.2014, www.lex.justice.md/md/355156/
23. Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, www.lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=326914
24. Studiu sociologic ”Problemele cheie în integrarea tinerilor în câmpul muncii”, elaborat de către INCE în 2018, pe un
eșantion de 620 tineri, www.ccd.ucoz.com/_ld/0/68_Probleme_cheie_.pdf
25. Potrivit art. 100 din Codul educației, structurile care oferă instituțiilor de învățământ superior locuri pentru stagiile de
practică ale studenților pot beneficia, din partea acestor instituții, de prioritate în selectarea de absolvenți, parteneriat în
organizarea de diferite proiecte comune, transfer tehnologic și schimb de experiență, www.lex.justice.md/md/355156
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de cooperare26, sondajul CHALLENGER “Carieră” denotă că în 92% din cazuri, stagiile sunt
singura opțiune pusă în practică. Potrivit la 75% din angajatori, inițiativa de colaborare în
organizarea a diferite proiecte comune trebuie sa vină din partea instituțiilor superioare
de învățământ și nu viceversa. În lipsa acțiunilor din partea universităților pentru dezvoltarea
parteneriatului cu mediul de afaceri, legea nu contribuie la pregătirea tinerilor pentru piața
muncii.
O altă măsură de integrare a tinerilor pe piața muncii este prevăzută în Codul Educației sub
formă de facilități fiscale în favoarea agenților economici pentru angajarea absolvenților în
primul an după absolvire. Cu toate acestea, prevederea nu are efect întrucât aceasta nu a
fost transpusă în Codul Fiscal.27
Astfel, măsurile întreprinse de autorități pentru a compensa lipsa unor programe de formare
profesională calitativă în instituțiile superioare de învățământ sunt deficiente și eșuează să
soluționeze problema.

SOLUȚIA NOASTRĂ
Modelul de învățare bazat pe proiect
Soluția noastră constă în adaptarea sistemului de învățământ superior la modelul de învățare
bazat pe proiect. În contextul Capitolului ”Carieră”, modelul de învățare bazat pe proiect
este un sistem de instruire care presupune implicarea angajatorilor în formarea studenților.
Într-un astfel de sistem, prin intermediul profesorului, angajatorii încredințează studenților
proiecte utile întreprinderilor la acel moment. Astfel, pe lângă lecțiile teoretice, studenții
lucrează în grupuri la proiectele propuse de către angajatori, sub îndrumarea profesorului. La
finele fiecărui semestru universitar, studenții prezintă propunerile elaborate pentru proiectul
companiei și sunt apreciați de către o comisie, formată din profesori și angajatori.
Acest model de învățare sincronizează sistemul de învățământ cu piața muncii și motivează
tinerii să se implice activ în procesul de pregătire. În acest mod, calitatea studiilor este
recunoscută atât de tineri, cât și de către angajatori. Totodată, angajatorii beneficiază de o
sursă de soluții inovative pentru dezvoltarea cu succes a întreprinderii.

sursa:
www.cntm.md
26. Articolul 110, Codul educației al Republicii Moldova din 17.07.2014, www.lex.justice.md/md/355156
27. Codul fiscal al Republicii Moldova din 24.04.1997, www.lex.justice.md/md/326971/
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Modelul de învățare bazat pe proiect implică o colaborare eficientă între universitate,
studenți și agenți economici, generând beneficii pentru toate părțile implicate.
Pentru implementarea soluției recomandăm o serie de măsuri de stânga, dar care necesită
resurse financiare minime.
Principala cauza identificată în cadrul Capitolului ”Carieră” este că nivelul de calitate al
studiilor superioare nu satisface așteptările angajatorilor și ale tinerilor. În contextul în care
ANACEC este structura responsabilă de calitatea educației în instituțiile de învățământ
superior, recomandăm reexaminarea de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a
procesului de evaluare efectuat de către Agenție pentru a stabili în ce măsură instrumentele
de evaluare sunt axate pe concordanța programelor de studii cu necesitățile pieței muncii și
cum acestea sunt testate.
Totodată, având în vedere că asigurarea calității ține de competența fiecărei instituții de
învățământ, colaborarea deficientă cu mediul de afaceri poate fi remediată prin crearea
unui cadru instituțional de cooperare și inițierea dialogului de către instituțiile superioare
de învățământ. Astfel, integrarea modelului de învățare bazat pe proiect în sistemul
de învățământ necesită parcurgerea a 3 etape. În primul rând, se impune elaborarea
și aprobarea de către Senat a metodologiei, a regulamentului de organizare și a Cartei
universitare ce include condițiile de asociere cu agenții economici în cadrul modelului de
învățare bazat pe proiect, după consultarea acestora cu comunitatea universitară. În al doilea
rând, administrația universităților are rolul să asigure informarea personalului științificodidactic, didactic, auxiliar și a studenților cu privire la atribuțiile părților în cadrul noului
model de învățare. În cele din urmă, instituțiile de învățământ trebuie să inițieze relațiile
de colaborare cu mediul de afaceri prin intermediul rețelelor de absolvenți, organizarea
evenimentelor de creare a parteneriatelor, invitații oficiale sau concursuri.
Concomitent, în măsura respectării principiului de autonomie universitară, Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării (MECC) poate interveni în promovarea modelului de învățare
bazat pe proiect pe mai multe căi:
1. Să acționeze prin intermediul reprezentanților guvernamentali din cadrul Consiliului de
dezvoltare strategică al universităților.
2. Să avizeze favorabil introducerea condițiilor de asociere cu agenții economici în Carta
universitară.
3. Să faciliteze evenimentele de creare a parteneriatelor între universități și mediul de
afaceri.
Consolidarea relațiilor dintre mediul academic și mediul de afaceri se poate efectua și prin
includerea agenților economici în componența Senatului sau ca organ consultativ. Pentru
aceasta, este necesară modificarea de către Parlament a art. 103 (1) din Codului Educației și
ajustarea de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a art. II (13) din Regulamentulcadru privind organizarea şi funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de
învățământ superior din Republica Moldova.28 Proporția agenților economici în componența
Senatului se poate stabili după consultarea propunerii de proiect cu societatea civilă, mediul
de afaceri și comunitatea universitară.
Cea de-a treia cauză a pregătirii necorespunzătoare a tinerilor pentru piața muncii este
lipsa motivației a tinerilor. Adoptarea de către Senat a curriculei și a sistemului de evaluare
universitar la modelul de învățare bazat pe proiect va contribui la atenuarea acestei cauze.
28. Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiile de învățământ superior
din Republica Moldova, www.mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr.10_din_14.01.15_regulamentul-cadru_
privind_organizarea_si_functionarea_organelor_de_conducere_ale_institutiilor_de_invat_superior_din_republica_
moldova_0.pdf
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La elaborarea proiectelor propuse de către angajatori, studenții vor fi mai motivați de
utilitatea produselor elaborate pentru piața muncii și vor avea o percepție clară cu privire la
exigențele profesionale în domeniul ales.

CONCLUZIE
Soluția propusă aduce cel puțin șase avantaje importante:
1. Colaborarea universităților cu reprezentanții mediului de afaceri permite implementarea
de către studenți a proiectelor relevante pentru piața muncii. Studenții sunt mai motivați
de utilitatea produselor elaborate pentru piață și de concurența între grupuri;
2. La absolvire, tinerii dețin un portofoliu cu proiecte practice și realiste, care contribuie
la intrarea acestora pe piața muncii;
3. Tinerii adoptă un rol activ în clasă, iau decizii, lucrează prin colaborare, preiau inițiativa,
realizează prezentări sistematice în fața unui public și își dezvoltă abilități cheie care le
vor servi în viitor;
4. Intervenția unei comisii la aprecierea proiectelor, din care fac parte atât agenți
economici, cât și cadre didactice, rezolvă conflictul de interes al universităților ce ține
de menținerea studenților la taxă și notarea obiectivă a acestora;
5. În cazul în care soluțiile propuse de studenți sunt reținute de către angajatori pentru
implementare, serviciile prestate de către universitate pot fi valorificate și transformate
într-o sursă de venit, atât pentru mărirea salariilor la profesori, cât și pentru stimularea
studenților, sub formă de premii;
6. Modelul de învățare bazat pe proiect sporește calitatea studiilor și mărește șansele de
acreditare ale instituției de învățământ superior deoarece:
 se racordează la Cadrul Național al calificărilor (Standard de acreditare 2);
 încurajează studenții să aibă un rol activ în procesele de învățare, iar evaluarea
studenților reflectă această abordare (Standard de acreditare 3);
 contribuie la angajarea în câmpul muncii și la gradul de mulțumire al beneficiarilor
(Standard de acreditare 9).
În cadrul sondajului CHALLENGER ”Carieră”, 65% din întreprinderi au estimat acest model
“foarte bun” și ar fi gata să se implice la implementarea acestuia. Alte 35% din întreprinderile
chestionate au sugerat ca ar avea nevoie de mai multă informație pentru a se implica.
Totodată, în Statele Unite ale Americii, potrivit revistei academice Blum Center, cca 38 de
universități propun programe fondate pe modelul de învățare bazat pe proiect.29 Un astfel
de model este folosit cu succes și de către universități europene, precum Universitatea din
Groningen, Olanda.30

29.

Revista academica “Blum Center”, 2018, www.blumcenter.berkeley.edu/deveng/why-interdisciplinary-project-based-learning/
30. Modelul de învățare bazat pe proiect (project based learning) www.rug.nl/ucg/education/curriculum/projects/

24 / MANIFEST / CHALLENGER6

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:
 “Tendințe și provocări în angajarea tinerilor în câmpul muncii”, Ummuhan Bardak, Fundația Europeană
de Formare, 14 mai 2019, Chișinău, www.pubdocs.worldbank.org/en/616831557746722604/ETF-UBApresentation-Moldova-ro.pdf
 “Competențe lipsă”, ANOFM, 2016, studiu efectuat pe un eșantion de 3200 companii www.anofm.md/files/
elfinder/Missing%20Skills%20Moldova%20Rutkowski%20Bargu_2017-08-04_RO_final.final.pdf
 Sondaj CHALLENGER ”Carieră” efectuat în rândul a 26 de companii mici, mari și mijlocii de pe diferite sectoare
economice.
 Sondaj efectuat de către Centrul Municipal de Tineret Chișinău în anul 2019, în rândul a 1400 tineri.
 Studiu sociologic “Problemele cheie în integrarea tinerilor în câmpul muncii”, elaborat de către INCE în 2018,
pe un eșantion de 620 tineri, www.ccd.ucoz.com/_ld/0/68_Probleme_cheie_.pdf
 “Tinerii pe piața muncii”, INCE, 2018, www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/tinerii_pe_piata_
muncii_final.pdf
 Raportul de stare a țării, Expert Grup, 2018, www.fes-moldova.org/fileadmin/user_upload/StateOfTheCountry/
Raport_de_stare_a_tarii_2018_ro.pdf
 Studiul mediului de afaceri și performanței întreprinderilor (BEEPS) desfășurat de către Banca Mondială - BERD
în 2013, în rândul a 300 de companii din R. Moldova
 Prognoza Pieței Muncii din Republica Moldova, realizat în 2016 de către ANOFM, 3245 companii, /www.anofm.
md/files/elfinder/PROGNOZA%20FINALA%20.pdf
 Biroul Migrație și Azil, Compendiul Statistic al Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova pentru anii
2014-2016, www.bma.gov.md/sites/default/files/media/cs_pme_2017.pdf
 Baza de date UIS UNESCO cu privire la fluxul de studenți în sistemul terțiar, www.uis.unesco.org/en/uis-studentflow
 Sondaj U-Report Moldova, moldova.ureport.in/poll/598/
 Studiul “Migrație și dezvoltare în R. Moldova”, Nexus, 2014. www.nexusnet.md/wp-content/uploads/2017/06/
IASCI-CIVIS20Migratie20si20desvoltare20in20Moldova20studiu20de20piata2020141.pdf
 Studiul ”Impactul migrației tineretului asupra pieței forței de muncă”, 2018, Corina Savițchi,
www.dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1479/Conf_2018_V3_pg283-289.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
 ”Migrația forței de muncă din R. Moldova: impactul asupra sistemului de securitate socială”, Idis Viitorul, 2011,
http://www.viitorul.org/files/MONITOR%20SOCIAL11%20Migratie_0.pdf
 “Tinerii pe piața muncii”, INCE, 2018, https://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/tinerii_pe_
piata_muncii_final.pdf
 Studiul “De la aspirații la ocupații”, 2016, World Bank, www.documents.worldbank.org/curated/
en/954201468184436334/pdf/106494-ROMANIAN-WP-P152911-PUBLIC-From-Aspirations-to-Occupations.pdf
 Studiul ”Missing skills” de Jan Rutkowski, Victoria Levin, Ali Bargu, World Bank, 2017
 Metodologia de evaluare externa a calității. www.anacip.md/index.php/ro/legislatie/anacip/metodologii/
send/19-metodologii/377-metodologia-de-evaluare-externa-a-calitatii-in-vederea-autorizarii-de-functionareprovizorie-si-acreditarii-programelor-de-studii-si-a-institutiilor-de-invatamint-profesional-tehnic-superior-side-formare-continua
 Codul educației al Republicii Moldova, www.lex.justice.md/md/355156/
 Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, www.lex.justice.md/
index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326914
 Codul fiscal al Republicii Moldova, www.lex.justice.md/md/326971/
 Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiile de învățământ
superior din Republica Moldova, www.mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr.10_din_14.01.15_
regulamentul-cadru_privind_organizarea_si_functionarea_organelor_de_conducere_ale_institutiilor_de_
invat_superior_din_republica_moldova_0.pdf
 Modelul de învățare bazat pe proiect (project based learning), www.rug.nl/ucg/education/curriculum/projects/
 Revista academica “Blum Center”, 2018, www.blumcenter.berkeley.edu/deveng/why-interdisciplinary-projectbased-learning/

CHALLENGER6 / MANIFEST / 25

ANTREPRENORIATUL PROVOCARE
PENTRU TINERI

Educația antreprenorială este cel mai bun mijloc pentru dezvoltare,
încă din copilărie, a gândirii și analizei strategice. La momentul actual,
din cauza lipsei educației antreprenoriale în școli, puțini tineri inițiază afaceri,
iar cei care își deschid propria afacere nu știu cum să o gestioneze eficient.

Valentina Malenchi

Denis Bradu

malenkivalentina55@gmail.com

denisbradu95@gmail.com

„Identificarea problemei, cercetarea,
analiza situației actuale și generarea
soluțiilor din perspectiva tinerilor
PENTRU tineri. Acesta a fost procesul
de scriere a manifestului. Pe alocuri
complicat, minuțios, dar rezultatul
merită tot efortul depus.”

„CHALLENGER și-a împlinit misiunea!
M-a făcut să înțeleg care este
Everestul meu și m-a PROVOCAT
să urc pe el.”
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„Orice cadavru în Vârful Everest,
este un tânăr foarte motivat, dar nepregătit.”
Leandro Herrero, fondatorul „Chalfont Project”

Antreprenoriatul tinerilor - amenințat de lipsa de experiență și cunoștințe
Conform unui studiu realizat de Magenta
Consulting, 56% din tineri doresc să înființeze o
afacere. Dar 88% din potențialii antreprenori și
66% dintre antreprenorii actuali spun că au nevoie
de mai multă pregătire și instruire practică.1 Tinerii
sunt motivați, dar nu sunt pregătiți, deoarece
cultura antreprenorială în Republica Moldova
este la un nivel scăzut, educația antreprenorială
nu este eficientă, iar capitalul social lipsește. Prin
urmare, numărul afacerilor tinerilor din Moldova
este mic, se pune accent pe o economie fără
concurență și nu se lucrează asupra relațiilor între
antreprenori și potențiali antreprenori.
sursa: www.angrybusiness.md

Avem resurse pe care nu le folosim și ne plângem de sărăcie
Tinerii reprezintă un capital care generează creștere economică, locuri de muncă și bunăstare.
În mediul afacerilor, aceștia dezvoltă idei noi și creative. În Moldova avem doar 1 320 de
afaceri înființate de tinerii cu vârsta de până la 24 de ani, din numărul total de 57,7 mii de
afaceri.2 Conform Biroului Național de Statistică (BNS), în Republica Moldova tinerii dețin
22,7% din afacerile mici și mijlocii, dintre care 2,34% din antreprenori au vârsta de până la 24
de ani și 20,3% au vârsta cuprinsă între 25-34 de ani.3
În România spre exemplu, din 54,1 mii afaceri, 37,6% sunt ale tinerilor cu vârsta cuprinsă
între 18-35 de ani.4 Deși în România, pe hârtie, există mai puține afaceri decât în Moldova,
numărul afacerilor tinerilor de acolo este aproape de două ori mai mare comparativ cu cel
din Republica Moldova.

În loc să aducem valoare adăugată, mimăm o economie sănătoasă
Republica Moldova are o economie de consum care ne ține în sărăcie. Această economie
se bazează pe adaosuri comerciale, deficite artificiale, intermediari și TVA, cheltuieli
suplimentare plătite de consumatorii finali.

1. Magenta Consulting, „Studiul de evaluare a necesităților de instruire ale tineretului la lansarea și dezvoltarea unui startup”, din 24.11.2015 www.issuu.com/dreamupsinnovationcampus/docs/studiul_de_evaluare_a_necesita__t__ (accesat la
31.05.2020)
2. Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova www.statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6408 (accesat
la 31.05.2020)
3. Hotărârea Guvernului Nr. 973 din 10.10.2018 www.lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377615
(accesat la 31.05.2020)
4. Ziare.com ”Tinerii nu sunt la putere cand vine vorba de afaceri: Situatia pe varste a antreprenorilor romani” din 16.03.2016
(accesat la 31.05.2020)
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Conform BNS, 47,1% din afacerile existente în Republica Moldova se ocupă cu comerțul, pe când
în țara vecină doar 20%.5 În România 55% din PIB este generat de domeniul prestării serviciilor,
care aduce valoare adăugată și rezolvă o problemă a consumatorului.6 Făcând trimitere la
deficite și intermediari, în luna mai 2019 cartofii s-au scumpit cu 82,4% în comparație cu luna
precedentă, potrivit BNS.7 Prețul mediu de import la cartofi în mai 2019, conform Serviciului
Vamal, a fost de 6,81 lei, iar prețul mediu de comercializare în Republica Moldova de 19,87 lei.
În urma investigației realizate, Consiliul Concurenței a depistat că „existența intermediarilor
între etapele de import și comercializare a produselor către client/consumatorul final creează
circumstanțe prielnice de majorare semnificativă a prețului de piață”.8
Datorită unei economii de consum bazată pe comerț, intermediari și prețuri mărite, populația
Republicii Moldova este săracă și consumă cartofi cu 20 de lei kg, când ei costă doar 7 lei,
adică de 4 ori mai scump, iar produsele și serviciile care aduc valoarea necesară și pot să
ridice economia sunt importate.

Avem nevoie de ajutor, dar nu știm de la cine să-l cerem
În Republica Moldova lipsește schimbul de cunoștințe dintre oamenii de afaceri cu
experiență și cei tineri. Dacă nu dispui de ghidare de la cei experimentați și de o rețea de
contacte, atunci crearea sau gestionarea unei afaceri consumă mult timp și resurse. Conform
sondajului „Antreprenoriatul în rândul tinerilor din Republica Moldova” efectuat de echipa
CHALLENGER ”Economie”, 22% din antreprenorii chestionați, consideră că una dintre
principalele probleme ale tinerilor antreprenori este lipsa suportului necesar, a sfaturilor din
partea antreprenorilor cu experiență, din greșelile cărora ar putea învăța. Fără suport, tinerii
investesc prea mult timp, efort și bani pentru a testa, verifica și greși. Într-un final, afacerile
sunt dezvoltate de un grup restrâns de persoane, care dispun de rude sau cunoscuți în
domeniu. Aceste persoane, conform cercetării efectuate de Magenta Consulting, se declară
mai optimiste că vor reuși deschiderea unei afaceri.9 Tinerii au nevoie de ghidare pentru a
dezvolta afaceri de succes, care nu ar trebuie să se rezume la relațiile de rudenie.
Care credeți că sunt principalele probleme
cu care se confruntă tinerii antreprenori?
Lipsa voinței de a acționa în masă

2%

Lipsa resurselor umane calificate

29.4%

Lipsa resurselor financiare și inversițiilor
Lipsa relațiilor necesare
Cunoștințe insuficiente
Lipsa experienței

66.7%
21.6%
45.1%
49%

sursa: Sondajul „Antreprenoriatul în rândul tinerilor”

5. Statistică: ”Economia României nu este românească” www.cursdeguvernare.ro/companiile-rezidente-in-romania-si-controlul-externintern-al-economiei.html (accesat la 18.05.2020)
6. ”Transylvania” - Lucy Mallows, Rudolf Abraham, pag 30. On-line: www.books.google.md/books?id=Yt1M3egMbWMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false (accesat la 02.07.2020)
7. BNS ”Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2019” www.statistica.gov.md/newsview.
php?l=ro&idc=168&id=6383 (accesat la 18.05.2020)
8. Plenul Consiliului Concurenței a RM din 22.10.2019 www.competition.md/public/files/DA-DECIZIEb605c.pdf (accesat la
18.05.2020)
9. Magenta Consulting, „Tinerii antreprenori și potențialii antreprenori”, din 24.11.2015. www.consulting.md/rom/statistici-si-publicatii/tinerii-antreprenori-si-potentiali-antreprenori (accesat la 31.05.2020)
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Tinerii ocolesc riscurile și aleg stabilitatea
Fără cultură antreprenorială, tinerii aleg siguranța unui job stabil. Încercarea de a face ceva
nou este o barieră pentru tineri, mai simplu pentru ei este jobul stabil și salariul lunar sigur.
Nivel Înalt,
0%
Nu există cultură
antreprenorială,
11.8%

Nivel mediu,
41.1%
Nicel scăzut,
47.1%

sursa: Sondajul „Antreprenoriatul
în rândul tinerilor”

Conform sondajului „Antreprenoriatul în rândul tinerilor”,
11.8% din antreprenorii chestionați spun că în Republica Moldova
nu există cultură antreprenorială, 47.1% o apreciază la nivel scăzut
și 0% o apreciază la nivel înalt. Problema pornește din copilărie:
tinerii sunt educați de către părinți și profesori să evite riscurile,
greșelile sunt criticate, iar întrebările descurajate. Antreprenorii
trebuie să își asume riscuri, să renunțe la stabilitate în primii ani
de activitate, să reacționeze la probleme și să ia decizii prompt.
Însă, sistemul de învățământ din Moldova îi lipsește pe tineri de
posibilitatea de a-și dezvolta aceste abilități pe băncile școlii.
Doar 2,39% din elevii din Republică beneficiază de cursuri cu
tematică antreprenorială desfășurate de Junior Achievement
Moldova și doar în 10,43% din școli sunt cursuri opționale de
educație antreprenorială.10
Din motiv că din copilărie nu se pune accent pe educație
antreprenorială, tinerii preferă siguranța unui job stabil cu un
salariu fix la sfârșit de lună.

Cunoștințe superficiale și afaceri pe bâjbâite
Tinerii antreprenori au nevoie să-și acopere deficitul de cunoștințe practice și specifice.
Antreprenorilor nu le ajung cunoștințe, pentru a crea și gestiona o afacere durabilă.
Conform sondajului efectuat de către Magenta Consulting cu 250 potențiali antreprenori
și 250 de antreprenori actuali, tinerii care planifică deschiderea unei afaceri și cei care deja
gestionează o afacere, spun că au nevoie de instruiri în:
arta negocierilor (69% potențiali antreprenori și 59% antreprenori);
stabilirea relațiilor cu clienții (67% potențiali antreprenori și 55% antreprenori);
modalitățile de a găsi clienți noi (67% potențiali antreprenori și 58% antreprenori).11
Dacă vei arunca zece copii în apă, dintre care 7 vor spune că nu știu să înoate, este naiv să
crezi că o să iasă toți 10 la mal. De asemenea, este naiv să credem că putem avea afaceri
care vor oferi soluții și valoare, atunci când avem un deficit de cunoștințe de 69%. Nu avem
cunoștințe necesare, de aceea avem afaceri pe bâjbâite.

Fără relații și susținere, tinerii evită să-și lanseze afaceri
O problemă cu care se confruntă tinerii în încercarea de a crea sau de a gestiona o afacere
este lipsa capitalului social - a unei rețele de contacte prin care ar fi posibil schimbul de
experiență dintre antreprenori, la care poți apela pentru informații, resurse și sfaturi. Potrivit
concluziilor a 4 focus grupuri efectuate de Magenta consulting: „persoanele care au rude
sau prieteni antreprenori se declară mai optimiste că vor reuși deschiderea unei afaceri”.12
Aceștia le-au oferit posibilitatea de a cunoaște informații practice care ar putea să îi ajute
10. Junior Achievement Moldova, „Istoric și Misiunea”. www.jamoldova.org.md/index.php/ro-ro/despre-noi-ro/istoric-si-misiunea (accesat la 31.05.2020)
11. Magenta Consulting, „Tinerii antreprenori și potențialii antreprenori”, din 24.11.2015. www.consulting.md/rom/statistici-si-publicatii/tinerii-antreprenori-si-potentiali-antreprenori (accesat la 31.05.2020)
12. www.consulting.md/rom/statistici-si-publicatii/tinerii-antreprenori-si-potentiali-antreprenori (accesat la 31.05.2020)
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în depășirea unor viitoare probleme.
„În cazul în care câteva persoane
dintr-o familie deschid diferite
afaceri care pot presta serviciile una
alteia, aceasta le permite oferirea
unor condiții preferențiale (spre
exemplu, preț redus) afacerii unei
rude decât companiilor din afară.
Astfel, aceste companii au un avantaj
competitiv față de concurență”,
potrivit aceluiași studiu efectuat
de Magenta Consulting. Pentru
eficiență și rezultate pozitive în
gestionarea unei afaceri, tinerii au
nevoie de capital social, adică de o
rețea de contacte, la care tinerii să
Arhiva programului CHALLENGER
apeleze pentru informații, resurse și
sfaturi. Aceasta le va permite să învețe din greșelile antreprenorilor experimentați.

STATUL rezolvă problema existentă ineficient și insuficient!
Statul neglijează educația economică în sistemul de învățământ
Soluția existentă abordează cauzele problemei ineficient și insuficient. În Curicula Școlară
este introdus opțional obiectul Antreprenoriatul, creativitatea și inovația, dar în practică
acesta lipsește; eforturile non-guvernamentale de a compensa lipsa educației economice au
capacitate mică. În școlile de stat obiectul Antreprenoriatul, creativitatea și inovația, se predă
doar „dacă Cadrele Didactice din instituție aleg să îl introducă în planul de învățământ și să îl
ofere la alegere elevilor”.13 Însă, acesta nu poate fi oferit spre alegere atât timp cât școlile nu
au cadre didactice specializate în domeniul antreprenorial. Organizațiile nonguvernamentale
încearcă să compenseze lipsa de oportunități de educație economică, dar capacitățile lor
sunt limitate. Spre exemplu, Junior Achievement - Moldova implementează un program
de educație financiară în Republica Moldova. În prezent 8 000 elevi beneficiază de acest
program, ceea ce reprezintă 2,39% din numărul total de 335,6 mii de elevi14.15 Ceea ce
este puțin, comparativ cu România, unde programele Junior Achievement de tip learning
by doing și project based sunt urmate anual de peste 200.000 de elevi din peste 1700 de
instituții de învățământ,16 sau 5,63% din numărul total de 3,55 milioane de elevi din România.17
În Moldova nu sunt condiții pentru ca tinerii să fie interesați de economie și afaceri deoarece
nu se pune accent pe educația economică în școli.

13. Hotărârea Guvernului nr. 321 din 29.03.2019. www.mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr._321_din_29.03.19_si_
plan_cadru_invatamint_general.pdf (accesat la 31.05.2020)
14. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la
începutul anului de studii 2017/18, 26.12.2017. www.statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5852 (accesat
la 31.05.2020)
15. Junior Achievement Moldova, „Istoric și Misiunea”. www.jamoldova.org.md/index.php/ro-ro/despre-noi-ro/istoric-simisiunea (accesat la 31.05.2020)
16. Junior Achievement România, „Despre Noi” www.jaromania.org/despre-noi (accesat la 31.05.2020)
17. Economica.net, „Câți elevi sunt în România”, din 25.06.2019. www.economica.net/tag/cati-elevi-sunt-in-romania_195180
(accesat la 31.05.2020)
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TRAININGURILE existente nu sunt durabile
Tinerii pot obține cunoștințe necesare pentru inițierea și gestionarea unei afaceri la facultate
sau în cadrul instruirilor extra-universitare. Studiile universitare în domeniul antreprenoriatului
se axează prioritar pe informație teoretică, iar instruirile extra-universitare existente nu au
durabilitate. Instruirile, organizate de ONG-uri sau antreprenori și specialiști în domeniul
antreprenoriatului, de obicei, sunt de scurtă durată, iar cei care le frecventează nu au
posibilitatea să aplice cunoștințele în practică. Statul a lansat cel puțin trei programe de
încurajare a antreprenoriatului. Acestea sunt: (1) „START pentru TINERI: o afacere durabilă
la tine acasă”18, prin care și-au propus să susțină 600 de tineri în inițierea și dezvoltarea
unei afaceri; (2) „Women in Business”19, care vine să identifice și să înlăture obstacolele în
dezvoltarea și lansarea afacerilor de către femei; și (3) incubatoarele de afaceri. Doar că toate
acestea sunt insuficiente. În primul rând, fără existența unei culturi antreprenoriale prin care
tinerii își vor asuma riscuri și vor lua decizii nu este posibilă implicarea activă a acestora. E greu
să schimbi gândirea unui tânăr deja format. În al doilea rând, participanții incubatoarelor nu
au un model de afacere sau un produs pe baza căruia să învețe, respectiv cunoștințele sunt
uitate sau nu sunt utilizate. În al treilea rând, statul oferă finanțare, dar în lipsa cunoștințelor,
experienței și ghidării, există riscul ca acești bani vor fi cheltuiți ineficient.
În sistemul economiei de piață este importantă dezvoltarea abilităților de gândire economică.
Instruirile economice creează condiții și potențial pentru progresul economic al societății.

Există puține programe de networking
Programele de networking (creare de relații profesionale) sunt puține și necunoscute.
Relațiile profesionale, de rând cu capitalul social, stau la baza unui mediu de afaceri
dinamic. În Republica Moldova, programele de networking pentru antreprenori sau
potențialii antreprenori sunt desfășurate de către Organizația Pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)20, Angry Business21, Club select pentru Manageri și
Antreprenori (CEED Club Moldova)22 și alte organizații înființate de către antreprenori. Totuși,
mai mult de jumătate dintre antreprenorii și potențialii antreprenori chestionați în cadrul
sondajului „Antreprenoriatul în rândul tinerilor din Republica Moldova”, nu cunosc despre
existența acestora. 48% din respondenți spun că în Republica Moldova nu există programe de
networking pentru antreprenori și 24% spun că nu cunosc dacă există. Programele existente
de networking eșuează deoarece sunt cunoscute insuficient, respectiv rata de participare la
acestea este mică.

18. Ministerul Economiei și Infrastructurii, Programul „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”, din
19.02.2019. www.mei.gov.md/ro/content/programul-start-pentru-tineri-o-afacere-durabila-la-tine-acasa-isi-propunesa-sustina-600-de (accesat la 31.05.2020)
19. Government of the Republic of Moldova, ”Women In Business Programme”. www.gov.md/en/tags/women-businessprogramme (accesat la 31.05.2020)
20. ODIMM, „Despre Noi”, www.odimm.md/ro/despre/despre-odimm (accesat la 31.05.2020)
21. Angry Business Moldova www.angrybusiness.md (accesat la 31.05.2020)
22. CEED Moldova www.ceed-moldova.org/ceo-ceed-club/?lang=ro (accesat la 31.05.2020)
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SOLUȚIA NOASTRĂ
Pentru dezvoltarea afacerilor în rândul tinerilor,
echipa CHALLENGER “Economie” propune:
Învățarea prin joc a celor 5 P - SIMPLU ȘI EFICIENT. Programul de dezvoltare a culturii
antreprenoriale și educației financiare „Standul cu Limonadă”
Echipa CHALLENGER “Economie” propune introducerea în școli a programului-joc de
învățare a antreprenoriatului. Copiilor le este mai ușor să învețe prin joc. Gamificarea, adică
transformarea învățării într-un joc, este pe larg utilizată în lume și aduce rezultate bune. De
exemplu, în Statele Unite ale Americii copiii învață deprinderi de antreprenoriat încă din școală
prin intermediul programului „Standul cu Limonadă”23. Acest instrument constă în implicarea
profesorilor și a părinților alături de copii în realizarea conceptului și a mecanismului vânzării.
Se formează grupuri de copii la școală și li se propun obiective, pe care trebuie să le atingă.
Standul cu limonadă este un proiect implementat cu succes în școlile și grădinițele din SUA
și reprezintă una dintre cele mai simple afaceri care poate fi explicată copiilor. Programul se
bazează pe cinci piloni care caracterizează activitatea de antreprenoriat:
Produsul - se fac cumpărături pentru produs și se calculează cheltuielile.
Prezentarea - crearea unui stand cât mai atractiv pentru produs.
Prețul - se stabilește prețul fiecărui produs și cantitatea de vânzare.
Promovarea vânzării - se anunță din timp potențialii consumatori: rudele, prietenii.
Piața - se stabilește locația cea mai bună, sarcinile fiecărui membru de echipă
Este important de menționat că finanțarea cheltuielilor de realizare a unei mini-întreprinderi
de către participanți poate fi făcută prin intermediul emiterii „hârtiilor de valoare”, care pot
fi cumpărate de terți (părinți, rude, prieteni, susținători) și prin creditare din partea unei bănci
virtuale, parte a proiectului. Datorită acestui program copiii vor învăța la nivel practic cultura
antreprenorială încă din copilărie, într-un mod clar și accesibil.
Se propune spre implementare Ministerului Educației Culturii și Cercetării, un proiect pilot
pentru testare, apoi extinderea programului la nivel național. Acest program poate fi realizat
în 5 pași:
Pasul 1. Crearea unui proiect de act normativ și stabilirea bugetului, pentru implementarea
conceptului „Standul cu Limonadă” în școli.
Pasul 2. Realizarea ghidului pentru profesor/părinte și pentru elevi/participanți. Stabilirea
partenerilor, materialului livrat, speakerilor și a comisiei de lucru sau contractarea
unei organizații prin parteneriat public-privat pentru realizarea proiectului pilot.
Pasul 3. Stabilirea instituțiilor unde se va realiza proiectul pilot, sălile disponibile pentru
sesiuni comune a participanților din mai multe școli și stabilirea spațiilor cu
permisiune de a desfășura activitatea de comerț a participanților.
Pasul 4. Monitorizarea proiectului, determinarea efectelor pozitive și negative, eliminarea
aspectelor defectuoase și pregătirea pentru implementarea la nivel de program
școlar.
Pasul 5. Aplicarea programului de către toate instituțiile școlare gimnaziale.

23. Jay Ebben and Alec Johnson,”The Lemonade Stand Project: A Refreshing Approach to Teaching Undergrads”, 29.12.2014.
www.eiexchange.com/content/70-the-lemonade-stand-project-a-refreshing-approach (accesat la 31.05.2020)
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sursa: www.parents-together.org

Resursele necesare pentru implementarea proiectului pilot pe perioada unui an se clasifică
în trei grupe:
1. Resurse organizatorice. Se propun să fie acoperite de către stat:
 Salariul comisiei de implementare sau costurile de contractare a unei organizații - 5
persoane necesare, lucru full-time pentru un an.
 Instruirea sau contractarea a cel puțin 2 specialiști care vor livra sesiunile pentru copii
și eventual pentru profesori. Un parteneriat cu companiile de pe piață, care ar livra
sesiunile pro bono, ar putea asigura aceste resurse.
 Asigurarea Băncii Virtuale pentru finanțarea participanților - un instrument al proiectului,
care ar asigura finanțarea sau creditarea participanților, care nu au identificat surse
pentru acoperirea cheltuielilor necesare proiectului.
2. Resurse de implementare - Toate cheltuielile pentru procurarea materiei prime și crearea
standului, se vor acoperi de participanți (din suma investită în afaceri). Capitalul social
va putea fi mărit și din contul vânzării hârtiilor de valoare a întreprinderii - părinților,
antreprenorilor și cunoscuților, care doresc să finanțeze întreprinderea. Astfel compania
va avea obligația să plătească în 2 rate dividendele investitorilor.
3. Premierea participanților - Premiile vor fi finanțate de antreprenori, copii, fiind motivați,
de posibilitatea să aleagă criteriile de premiere.
Avantajele măsurii:
 Simplitate: Se explică ușor principiile antreprenoriale copiilor.
 Experiență și practică: practicarea unui model de business simplu care va începe
dezvoltarea la copii a deprinderilor de asumare a riscurilor, competiție și profit.
 Responsabilizarea și asumarea riscurilor: copiii primesc putere de decizie, își asumă
răspundere și se învață să gestioneze riscurile.
 Dezvoltarea spiritului antreprenorial încă din copilărie. Copii vor începe a întreprinde
acțiune după acțiune, pas cu pas și astfel se creează un tipar de gândire antreprenorial.
 Banii fac bani: programul permite copiilor să înțeleagă principiul de obținere a banilor.
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Afaceri globale și modele din vest
Echipa CHALLENGER ”Economie” propune implicarea tinerilor în start-up-urile de peste
hotare. Practica este cea mai bună formă de învățare, iar start-up-urile întotdeauna au nevoie
de oameni. În companiile mari ca să progresezi trebuie ani la rând să lucrezi, făcând lucru de
rutină. În start-up-uri tu ești front-end-ul companiei, tu ești motorul care o mișcă. Aproape
90% din 250 de antreprenori chestionați de Magenta Consulting afirmă că cel mai eficient
instrument de instruire este practica, în special stagiile în cadrul companiilor.24 Pentru a
acumula experiența necesară, dar și a stimula creativitatea în rândul tinerilor antreprenori
și potențiali antreprenori, propunem implicarea acestora în startup-urile din străinătate.
Programul va fi testat printr-un program pilot de 12 luni și se va desfășura prin intermediul
organizațiilor care fac schimburi interculturale și programelor de schimb, inclusiv ale unor
ambasade (AIESEC, Erasmus+). Intermediari ai programului pot fi și instituțiile competente în
acordarea de sprijin pentru afaceri precum Camerele de Comerț și incubatoarele de afaceri
din Țările de Vest. Tinerii vor avea posibilitatea de a acumula experiență antreprenorială
la nivelul țărilor mai dezvoltate și să cunoască profesioniști din diverse domenii, care îi pot
susține în viitor.
Se propune spre realizare Ministerului Economiei, organizațiilor și programelor de schimb
intercultural. De asemenea, se propune atragerea în proiect a structurilor guvernamentale și
a Camerelor de Comerț ale altor state.
Pasul 1. Statul creează proiectul de act normativ pentru acest program, stabilește un buget
și comunică la toți actorii și partenerii potențiali ai proiectului despre program,
negociind o strategie comună de colaborare.
Pasul 2. Creează un concept al programului pilot și îl promovează în rândul tinerilor din
țară. Pentru primele 12 luni ale proiectului pilot sunt selectați 100 de beneficiari. Se
creează împreună cu partenerii instrumente de monitorizare și analiză a rezultatelor.
Pasul 3. Se creează, de către organizațiile guvernamentale ale altor țări, listele de start-upuri din țară originară. Cu ajutorul organizațiilor non-guvernamentale vor fi abordate
start-up-urile și li se va comunica oferta de participare.
Pasul 4. Lansarea proiectului pilot și monitorizarea acestuia.
Pasul 5. În cazul succesului programul se prelungește încă pentru un an.
Pentru a detașa 100 de persoane într-un proiect pilot cu durata unui an este necesar de 700
euro pentru o persoană. Durata schimbului de experiență se planifică să fie de 6 săptămâni.
Total 70 000 euro. Aceste cheltuieli vor fi împărțite:
 Statul Republica Moldova și partenerii ei contribuie cu 50% din sumă. Parteneri
(organizațiile care fac exchange-ul, partenerii guvernamentali din alte țări, asociațiile
de business) - în dependență de negocieri.
 Participant - 50 % din sumă urmează a fi contribuția participantului, o investiție care va
responsabiliza tinerii beneficiari ai programului.
 StartUp - achită o taxă organizației locale, biletul la avion, cazarea și, în dependență de
negocieri, mâncarea.
Cheltuieli de organizare a programului: 5 oameni câte 5 000 lei salariu net pentru un an.
Total 360 000 lei, plus impozite.
Aceste cheltuieli pot fi ameliorate prin granturi și finanțare externă.

24. Magenta Consulting: ”Studiul de evaluare a necesităților de instruire ale tineretului la lansarea și dezvoltarea unui start-up”
www.issuu.com/dreamupsinnovationcampus/docs/studiul_de_evaluare_a_necesita__t__ (accesat la 31/05/2020)
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Avantajele măsurii:
 Înveți prin a face. Experiența intensă
permite să pui la încercare aspirațiile
antreprenoriale, prin lucru cu un startup
și asumarea provocărilor care survin.
 Accesul la oportunitățile și comunitățile
țărilor dezvoltate și depășirea unor
bariere tehnologice și de finanțare.
 Extinderea rețelei de conexiuni
profesionale, interpersonale
și
sursa: www.lavocedinewyork.com
oportunități noi de networking, care
vor ajuta în propriile eforturi antreprenoriale. Conectarea cu profesioniști și experți din
diverse domenii care pot să susțină participantul în viitor.
 Gândirea în proporții mari și crearea unor soluții globale. Cunoscând piețele globale,
unde se creează tendințe, poți ușor obține un avantaj competitiv și o piață de desfacere
cu o putere de cumpărare mare.

365 GIVE NETWORKING
CHALLENGER ”Economie” propune un program de networking, care se focusează pe
găsirea clienților și partenerilor noi de afaceri. Organizatorii programului vor face apel la
dorința antreprenorilor de a-și împărtăși experiența și de a contribui la dezvoltarea comunității
(psychology of giving). Acest lucru în prezent lipsește în programele de networking în Moldova.
Programul „365 GIVE NETWORKING” le propune tinerilor șansa de a interacționa cu oameni
de afaceri din diferite domenii de activitate prin 4 instrumente:
1. Fast networking - într-un timp scurt se întâlnesc mai multe persoane, o persoană se
apropie de un participant și discută pe un subiect de afaceri , apoi se schimbă și vorbește
cu altcineva.
2. Prezentare personală - timp de un minut se prezintă compania sau personalitatea
antreprenorului. Înveți cum să-ți prezinți afacerea mai eficient.
3. Coffee Break networking - discuții mai lungi și interacțiuni pentru a identifica oportunități
de afaceri și a crea o rețea de contacte.
4. Car Networking - Persoanele care dispun de automobil se înregistrează și fac networking
timp de 1 - 3 ore în automobil scăpând de rutina birou - clienți - casă.
Fiecare participant al programului trebuie să-și propună ca scop, în fiecare zi, să ajute pe un
participant cu un instrument sau altul, pe o perioadă de un an, adică 365 de zile. Astfel vom
avea afaceri de succes, oameni care fac mai mulți bani, potențiali parteneri mai puternici sau
potențiali clienți cu o putere de cumpărare mai mare. Programul de networking este destinat
proprietarilor de afaceri, managerilor de vânzări și marketing, freelancer-lor și tuturor celor
interesați de a-și deschide propria afacere.
Se propune spre realizare Guvernului Republicii Moldova, organizațiilor și companiilor
interesate de antreprenoriat și de crearea unui sistem de networking durabil.
Resurse Necesare:
1. Echipă organizatorică formată din 5 persoane, responsabile de logistică, comunicare
online și offline, asigurarea necesităților prin parteneriate, buget și finanțe, monitorizare
și management.
2. Asigurarea logisticii - componente cheie: coffee break și alimentație, obligațiilor față
de parteneri, instrumentele necesare participanților, utilajul și instrumentele necesare
organizatoric.
3. Parteneri care vor permite economisirea resurselor pentru realizarea programului.
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Avantajele măsurii:
 Antreprenorii învață a face networking corect și eficient;
 Promovarea proprie sau a întreprinderii în cadrul evenimentelor;
 Crearea legăturilor cu potențiali parteneri;
 Observarea pieței antreprenorilor, în timp real;
 Găsirea noilor soluții pentru dezvoltarea propriei afaceri;
 Formarea unei rețele de contacte utile.

sursa: www.infinixglobal.com

CONCLUZIE:
Antreprenoriatul reprezintă o provocare pentru tinerii din Republica Moldova. Tinerilor
le este greu să gestioneze și să dezvolte o afacere din cauza lipsei de experiență, culturii
antreprenoriale slab dezvoltate și insuficienței de cunoștințe antreprenoriale. Astfel, având
resurse pentru o economie puternică, în loc să acționăm, mimăm o economie sănătoasă
și ne plângem de sărăcie. Statul eșuează în rezolvarea problemei antreprenoriatului slab
dezvoltat în rândul tinerilor deoarece abordează problema insuficient și ineficient. Echipa
CHALLENGER ”Economia”, vine cu soluții eficiente pentru rezolvarea situației existente:
1) Prin măsura 1: 5 P - SIMPLU ȘI EFICIENT. Programul de dezvoltare a culturii
antreprenoriale și educației financiare „Standul cu Limonadă” propune statului
rezolvarea problemei lipsei culturii antreprenoriale și lipsei educației economice în
școli. Avantajele acestei măsuri sunt cunoștințele obținute încă din copilărie despre
economie, afaceri și antreprenoriat. Învățăm copiii prin joc bazele antreprenoriatului.
2) Prin măsura 2: „Afaceri Globale și Modele din Vest” CHALLENGER ”Economie”
propune implicarea tinerilor în start-up-urile de peste hotare, prin schimbul de
experiență dintre antreprenorii începători și cei cu o afacere existentă și învățarea din
experiența oamenilor de afaceri din străinătate. Avantajele măsurii sunt cunoștințele
căpătate în urma experiențelor antreprenorilor care deja sunt stabiliți pe piață. Practica
este cea mai bună formă de învățare, iar start-up-urile întotdeauna au nevoie de
oameni.
3) Măsura 3: programul „365 GIVE NETWORKING” propune antreprenorilor networking
eficient și deosebit de cel existent prin punerea în aplicare a colaborării reciproce între
potențialii, începătorii și antreprenorii existenți. Avantajele măsurii 3 sunt legăturile noi
create între antreprenori și rezultatul final al programelor de network este formarea
unei rețele de contacte utile între antreprenori.
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STUDII SUPERIOARE
CALITATIVE SAU
CANTITATIVE?

Fiecare stat înalt dezvoltat investește în sistemul de învățământ.
Numai când resursele statului sunt direcționate spre creșterea
unei generații inteligente, statul poate prospera.

Roman Andriiv

Marinela Puiu

Dan Popovici

andriiv91@mail.ru

marina.25.1998@mail.ru

dane.popovici@gmail.com

CHALLENGER este un
program care a avut un
impact în dezvoltarea mea
ca persoană. M-a făcut
să ies din zona mea de
confort și să gândesc cu
argumente și dovezi, nu cu
opinii. CHALLENGER e mai
mult decât un program,
e un mod de a fi.

CHALLENGER a fost o
provocare din care am
învățat că indiferent de
frici și obstacolele pe care
le întâmpini, întotdeauna
trebuie să găsești
forțe pentru a-ți atinge
scopurile.

CHALLENGER nu e despre
teorie, ci despre practică,
analiză și dezbateri.
Provocările la care te
expui te formează ca
caracter. CHALLENGER
îți oferă posibilitatea de
a-ți justifica scopul și folosi
mijloacele necesare în a
ajunge la rezultatul pe care
ți l-ai propus.
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Industria „diplomelor” intră în colaps
În Republica Moldova, calitatea studiilor universitare este net inferioară statelor vecine.
Cea mai bună universitate din țară (USM) ocupă locul 3234 la nivel internațional, conform
topului universitar Ranking Web of Universities (Webometrics).1 Totodată, cele mai bune
universități din România și Ucraina se clasează pe locurile 892 și respectiv 1195. CHALLENGER
”Educație” a efectuat un sondaj de opinie, pe un eșantion de 200 de studenți, care denotă
că patru din cinci respondenți sunt nemulțumiți de calitatea studiilor din Republica Moldova
și consideră că Guvernul, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și universitățile sunt de
vină.2 Principalele motive ar fi: programele de studii care nu reflectă cerințele pieței și soluțiile
propuse de Guvern dovedite ineficiente.
Majoritatea tinerilor consideră că
sistemul de învățământ superior
din Moldova șchiopătează, iar
prevederile sistemului de la Bologna
nu sunt implementate cu succes în
instituțiile de învățământ. Totodată,
conform aceluiași sondaj, 80% dintre
respondenți sunt nemulțumiți cel
mai mult de „Metodele de predare
ale profesorilor și laboratoarele
învechite”. Drept soluție, tinerii
propun adaptarea curriculei la
cerințele de pe piața muncii.

sursa:
www.pinterest.com

Absolvenții șomeri
Studiile nu garantează obținerea unui loc de muncă pe specialitate. Adesea, absolvenții
instituțiilor de învățământ superior sunt nevoiți să lucreze în alt domeniu decât cel absolvit, fie
rămân șomeri. Conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică (BNS), rata șomajului
în trimestrul III al anului 2018 a fost de 6,0% în rândul tinerilor (15 - 24 de ani) ce reprezintă
aproape 80% din numărul total de absolvenți și 3,6% în rândul tinerilor cu vârsta de 15 29 de ani.3 Dacă analizăm ofertele Agenției Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
(ANOFM), putem găsi peste 12 mii de locuri de muncă destinate atât muncitorilor necalificați,
cât și celor care au absolvit învățământul tehnic profesional. Cei mai solicitați sunt cusătorii
(în august 2019 erau peste două mii de locuri vacante), urmați de vânzători și operatori în
secția de producere.4 În timp ce mii de studenți aleg să-și facă studiile la facultatea de drept,
limbi străine sau economie și ulterior devin șomeri, piața muncii înregistrează peste 12 mii de
locuri de muncă în alte domenii.

1. Raking web of universities. www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of (accesat la 01.10.19)
2. Sondaj CHALLENGER ”Educație”, 2019. www.bit.ly/3csNfYd
3. Raport „forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul III 2018.” www.statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6193
4. Studiu: „Tineretul meseriaș, ofertele înșelătoare și Codul muncii, Marcela Zămosteanu, 2019.” www.unimedia.info/ro/
news/476e8b8d8800c835/tineretul-meserias-ofertele-inselatoare-si-codul-muncii

CHALLENGER6 / MANIFEST / 39

Absolvenții universităților
nu fac față cerințelor angajatorilor
Absolvenții din Republica Moldova nu fac față
cerințelor angajatorilor, atât prin cunoștințe
insuficiente, cât și prin lipsa abilităților
practice. Între programele de studii și cererea
de pe piața muncii nu există o corelație, de
aceea tinerii întâmpină dificultăți la angajare.
„Majoritatea absolvenților/studenților (60,9%)
au menționat că între instituția absolvită
sau unde au studiat, nu exista niciun fel de
conlucrare cu agenții economici. Doar 1/3
(sau 31,5%) dintre respondenți au prezentat
exemple de cooperare între instituțiile de
formare profesională și agenții economici.”.5
Potrivit
reprezentanților
Confederației
Naționale a Patronatului din Republica
Moldova, comunicarea dintre sistemul
de educație și mediul de afaceri este una
defectuoasă. Pe de o parte, companiile
așteaptă ca instituțiile de învățământ
profesional să ofere calificări adecvate
absolvenților, iar cadrele didactice vor, la
rândul lor, ca agenții economici să se implice
în toate tipurile de formare profesională.6
Formula actuală trebuie restructurată, să
existe o colaborare între sistemul academic
și cel al angajatorilor, pentru o pregătire mai
bună a studenților. Domeniul academic ar
trebui să lucreze împreună cu angajatorii
pentru formarea viitorilor specialiști.

Copy/paste nereușit
al sistemului de la Bologna

TOPUL CELOR MAI
CĂUTATE MESERII:
Cusător
2673

1
Vânzător de produse
alimentare/nealimentare
836

2
Operator în sectorul
de producție
556

3
Conducător auto
487

4
Taxator/conducător
185

5
Bucătar/bucătar șef
174

6
Chelner (ospătar)
108

7
Pietrar - zidar
117

8
Sudor
97

9

10

Brutar
76

sursa:
ANOFM, august 2019

Teoretic, sistemul de la Bologna este implementat în Moldova,7 însă la nivel practic acesta
eșuează. În universitățile din țară nu sunt programe non-formale de studii. Nu există acorduri
bilaterale semnate între universități cu privire la mobilitate internă. Într-un interviu pentru
IDIS Viitorul, Elena Muraru, prorector pentru activitate didactică al Universităţii de Stat din
Moldova, şi-a exprimat temeri legate de înţelegerea insuficientă a obiectivelor Procesului de
la Bologna: “Cred că unul din cele mai frecvente impedimente (în realizarea procesului de la
Bologna, n. a.) îl constituie psihologia mediului universitar şi al întregii societăţi obişnuite cu
vechiul sistem. În unele cazuri, modulele noastre au fost mult prea încărcate, compartimentele
transferate din programele anterioare fiind lăsate pe seama lucrului individual al studenţilor.”8

5. „Evaluarea legăturilor dintre educație, formare și migrația forței de muncă în Republica Moldova”, Centrul CIVIS, 2013.
P. 42 www.civis.md/Archive/Evaluarea%20legaturilor%20dintre%20migratie%20si%20educatie_ROM%20FINAL.pdf
6. „Evaluarea legăturilor dintre educație, formare și migrația forței de muncă în Republica Moldova”, Centrul CIVIS, 2013.
P. 43 www.civis.md/Archive/Evaluarea%20legaturilor%20dintre%20migratie%20si%20educatie_ROM%20FINAL.pdf
7. Sistemul de la Bologna. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. www.mecc.gov.md/ro/content/procesul-bologna
8. “Impactul Politicilor Autorităților Publice Centrale asupra Sistemului Universitar din Republica Moldova”, IDIS Viitorul,
2009, www.viitorul.org/files/library/STUDIU%20EDUCATIE_011.pdf
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În acest interviu este relatată neliniştea funcţionarilor cu privire la implementarea soluției,
în stil „copy/paste, a reformelor şi sabotarea lor, fapt ce diminuează mult din importanţa
procesului. Implementarea sistemului de la Bologna este mai mult o imitare, decât politică
publică efectivă.
Impactul Politicilor Autorităților Publice Centrale asupra
Sistemului Universitar din Republica Moldova
Imitarea reformelor
Procesul de la Bologna

Ipocrizie în sistemul
universitar și evaluări
excesiv de optimiste

Promovarea de sus
în jos a reformelor,
fără implicarea cadrelor
didactice

Oportunități mai atractive peste hotare
Tinerii din secolul XXI au acces la mai multe cercetări, universități și oportunități. Studenții
din Republica Moldova aleg să-și facă studiile peste hotare pentru a-și asigura un viitor mai
bun.9 Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, la începutul anului de studii 2018-2019,
învățământul superior cuprindea 60,6 mii de studenți. Tendința de descendență se menține
la toate tipurile de programe de studii. În cazul studiilor superioare de licență, acum avem cu
25,2 de mii de tineri sau cu 35,6% mai puțin decât în anul de studii 2014-2015.10

sursa:
www.unimedia.info

9. De ce elevii nu vor să-și continue studiile în Moldova, diez, 2019. www.diez.md/2019/11/18/vox-locuri-bugetare-princumatrism-si-coruptie-de-ce-elevii-nu-vor-sa-si-continue-studiile-moldova/
10. De ce scade continuu numărul de studenți în Republica Moldova? Experții vs universitățile, Adriana Vlas, 2019.
www.unimedia.info/ro/news/c78098659e9c9a3a/de-ce-scade-continuu-numarul-de-studenti-in-republica-moldova.html
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„Multe țări europene se confruntă cu reducerea numărului de tineri și oferta educațională
a universităților din Europa s-a extins. Mai mulți ani la rând se constată o tendință stabilă
că cei mai buni absolvenți ai liceelor pleacă la studii peste hotare, în România, Germania,
Marea Britanie. Conform unor estimări ale organizațiilor internaționale, numărul de studenți,
cetățeni ai Republicii Moldova, în universitățile europene, constituie circa 30 de mii.”, spune
Olga Gagauz, vicedirectoarea Institutului Național de Cercetări Economice.11 Universitățile
din Republica Moldova rămân cu puțini studenți, lipsa acestora influențează direct bugetele
pentru cercetări, laboratoare și campusul academic. Lipsa banilor încetinește dezvoltarea
universităților, acestea la rândul său nu pot oferi servicii mai bune.

Soluția existentă atacă cauzele problemei ineficient
Soluțiile existente propuse de către
guvernare prin strategia „Educație 2020”12
eșuează. Activitățile de audit desfășurate
în cadrul Ministerului Economiei și
Infrastructurii au relevat că odată cu
aprobarea Strategiei „Educația-2020” nu
a fost aprobat și un Plan de acțiuni pentru
implementarea acesteia, care să prevadă
etapele și termenele de implementare,
rezultatele scontate, indicatorii de progres
și performanță. În aceste circumstanțe,
lipsesc criteriile de evaluare a procesului de
implementare a Strategiei.13 Prevederile
Strategiei de Dezvoltare a Educației pentru
anii 2014-2020 „Educaţia-2020” stabilesc
că resursele umane constituie factorul
cheie al oricărui sistem performant de
educație. În pofida acestui fapt, sistemul
educațional din Republica Moldova se
confruntă cu un deficit acut de cadre
didactice.

sursa:
Auditul de performanță privind Strategia
”Educația-2020”. Sursa: Curtea de Conturi Moldova

SOLUȚIA NOASTRĂ
Educația nonformală
în curricula universitară
Educația
nonformală
devine
tot
mai populară în rândul tinerilor.
Aceasta presupune o nouă abordare
a învățării prin activități interactive,
motivante și amuzante. Avantajele sale
multiple înglobează bifarea tuturor
deprinderilor
specifice
sistemului
tradițional de învățământ cu un aport
suplimentar de abilități câștigate în
condițiile unei libertăți de exprimare.14

Educație nonformală.
sursa: Facebook: KA2 Youth 4 Cul/future

11. Olga Gagauz, vicedirectoarea Institutului Național de Cercetări Economice. www.youtu.be/-XlDw7T0hb8
12. STRATEGIA „Educaţia-2020”, MECC, 2014. www.mecc.gov.md/sites/default/files/1_strategia_educatia-2020_3.pdf
13. Auditul de performanță privind Strategia ”Educația-2020”. www.ccrm.md/3588-1-auditul-de-performanta-privind-strategia-educatia-2020
14. Ce este educația nonformală? www.nonformalsepoate.ro/index.php/educatia-nonformala/ce-este-educatia-nonformala
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CHALLENGER ”Educație” propune un proiect pilot, la o facultate din una din universitățile
din țară, unde să fie adaptată curricula bazată 100% pe educația nonformală. Tinerii vor
avea parte de mai multe training-uri, vizite de studiu și laboratoare. Modificarea programelor
universitare vor fi conform modelului norvegian, unde studentul însușește materialul
prin prisma activităților practice și de laborator.15 În cadrul training-urilor și vizitelor
de studiu, domeniul privat se va implica mai mult, astfel își vor atrage și viitori angajați.
În caz că proiectul pilot aduce succes, acesta va fi recomandat tuturor universităților.
Această recomandare este de dreapta, pentru că statul permite și încurajează lărgirea
activităților a tuturor universităților din țară.

O gamă largă de obiecte opționale
Studenții trebuie să aleagă dintr-o listă mare a obiectelor opționale. Una din principalele cauze
ale eșecului implementării sistemului de la Bologna în Republica Moldova este numărul mic
de obiecte opționale oferite de profesor.16 În realitate, în cadrul facultății ar trebui să existe
o concurență între profesori, care să ofere cursuri cât mai interesante pentru studenți ca să
fie aleși să predea mai departe. CHALLENGER ”Educație” propune ca toate universitățile
din țară să oblige profesorii să diversifice cursurile prin activități interesante pentru studenți,
astfel încât, aceștia să aibă opțiuni de alegeri. Tinerii CHALLENGER ”Educație” consideră
că în fiecare semestru ar trebui să fie o ofertă de minim 15 cursuri atractive pentru studenți,
iar profesorii ale căror module vor fi alese să predea mai departe în universități. Astfel, va
apare o concurență în universitate și va responsabiliza profesorul să-și exercite meseria cât
mai interesant și productiv.
Această soluție este de stânga, pentru că statul obligă facultățile să dispună de 15 cursuri
opționale pe semestru pentru studenți.

AVANTAJELE SOLUȚIEI NOASTRE:
Soluțiile propuse vor aduce următoarele beneficii:
1. Sistemul educațional din Republica Moldova va deveni mai nonformal și mai interactiv.
Generația tânără este mai interesată de training-uri și vizite de studiu, decât prelegeri sau
seminare.
2. Profesorii vor pregăti cursurile sale să fie mai interesante și mai atrăgătoare pentru
studenți. Astfel, responsabilizăm profesorii și oferim o gamă mai largă studenților să
învețe ceea ce le place lor.
3. Domeniul privat va oferi training-uri, vizite de studiu și vor pregăti mai bine actualii
studenți pentru angajarea în companie.

15. Ce putem învăța de la sistemul de învățământ norvegian? Alexandru Irina-Elena, 2018. www.fin.ase.ro/ABC/fisiere/
ABC6_2018/10.pdf
16. Spaţiul european al învăţământului superior în 2015: Raport privind implementarea procesului Bologna, Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, 2015. www.publications.europa.eu/resource/cellar/91f926b2-6965-4abe-a1be600903e4df93.0002.01/DOC_1
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CONCLUZIE
În Republica Moldova, sistemul educațional superior este ineficient și nu este adaptat
cerințelor angajatorilor. Principalele cauze sunt metodele de predare învechite, curricula
puțin atrăgătoare și lipsa de corelație între oferta educațională și piața muncii. Drept
rezultat, universitățile pregătesc viitori angajați slab pregătiți și șomeri. În unele domenii
numărul de absolvenți de zeci de ori depășește numărul locurilor de muncă potențiale, pe
când domeniile solicitate sunt neglijate. Soluția actuală nu este eficientă, întrucât nu atacă
direct cauzele problemei. Echipa CHALLENGER “Educație” propune următoarele soluții:
educație nonformală în curricula universitară și o gamă mai largă a obiectelor opționale. Prin
implementarea acestor soluții, metodele de predare vor deveni inovative, iar facultățile vor
atrage mai mulți studenți datorită unui număr mai mare de obiecte opționale. Totodată,
domeniul privat ar trebuie să-și pregătească viitorii angajați de pe băncile universitare iar
training-urile și vizitele de studii i-ar ajuta să-și găsească viitorii angajați.
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FAMILIA SETEAZĂ
COMPORTAMENTUL
TINERILOR ÎN SOCIETATE
O societate sănătoasă este rezultatul unei familii armonioase,
însă în Republica Moldova s-a înrădăcinat cultura violenței
în familie, iar autoritățile nu contribuie suficient la prevenirea
și combaterea acestui fenomen.

Diana Gudiuc

Vasile Leorda

dgudiuc@gmail.com

vasileleorda@gmail.com

„Manifestul a fost o provocare,
dar și o revelație, nu chiar plăcută.
Cercetând problema violenței în
familie am descoperit gravitatea și
amploarea acesteia, dar și impactul
asupra tinerilor. Provocarea a fost mai
plăcută. Ne-a motivat să cercetăm și
să propunem soluții eficace pentru
Republica Moldova.”

„Elaborarea Manifestului a fost un
exercițiu de cercetare calitativă a
problemelor actuale din
Moldova, iar analiza problemei
violenței în familie ne-a permis să
propunem soluții eficiente,
care ar putea crea un viitor mai sigur
pentru toți cetățenii, inclusiv pentru
tinerii țării noastre.”
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Care este problema?
Violența în familie reprezintă una din cele mai grave probleme sociale în Republica
Moldova. Treptat, violența înlocuiește armonia, liniștea, siguranța și fericirea din familie cu
frica, suferința, ura și cruzimea. Efectele violenței sunt resimțite și de societate, în general.
Tinerii expuși la violență în familiile sale, tind să se asocieze cu grupuri criminale, grupuri de
persoane ce consumă droguri sau alcool și într-un final să adopte un comportament violent.1
La rândul său, victimă al acestui comportament violent poate deveni orice persoană din
societate, creându-se în așa mod un cerc vicios.
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), violența este una din principalele cauze
care duce la decesul a peste 1.6 mln de persoane cu vârsta cuprinsă între 15 - 44 de ani.2
Totodată, numărul cazurilor de violență în familie, trebuie tratat cu atenție, acestea fiind subraportate instituțiilor competente.3 4 În context, circa 1/3 dintre femeile victime ale violenței
în familie și peste 1/5 dintre victimele violenței din partea unor persoane terțe, niciodată
nu au raportat cazurile cu care s-au confruntat. Mai mult, studiul antropologic desfășurat în
2016 de Misiunea Norvegiană de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova
(NORLAM),5 relevă că 35,7% din femeile supuse violenței domestice nu s-au adresat nimănui
deoarece nu au crezut că pot fi ajutate. Prin urmare, rata cazurilor de violență în familie este
de fapt mai mare.
Conform datelor oficiale, în Republica Moldova, numărul cazurilor de violență în familie
s-a majorat în 2018 cu 4,39%, comparativ cu anul 2017. Cel mai des victime ale violenței în
familie sunt femeile (72% din cazuri). Fiecare a 6-a femeie din Republica Moldova (circa 240.000
de femei), este victimă a propriilor părinți, frați, surori sau parteneri de viață. Tradițional, se
vorbește despre femei în calitate de victime ale acestui fenomen, însă copiii de asemenea
sunt afectați de violența în familie. Aceștia sunt abuzați fizic sau devin victime ale efectelor
latente a violenței în familie (dezvoltarea stărilor depresive, dificultăți de comunicare cu
semenii săi, dificultăți de integrare în comunitate).
Tocmai din cauza efectelor negative grave, întreprinderea măsurilor necesare în vederea
eradicării fenomenului violenței în familie, în special în raport cu tinerii, este urgentă.

Statul lasă victimele în mâinile agresorilor
Statul ignoră tinerii abuzați în familii și îi lipsește de protecție față de agresori, chiar și cei pe
care i-a pedepsit pentru faptele sale. Astfel, în majoritatea cazurilor, agresorii se pot întoarce
la victimele sale în aceeași zi când au fost sancționați, iar acestea pot deveni ținta noilor
violențe din partea agresorilor pedepsiți.
De exemplu, în anul 2016 s-au examinat 1128 de cazuri contravenționale și 1679 de cazuri
penale.6 Din 1005 agresori pedepsiți, închisoarea cu executarea reală a fost aplicată pentru

1. Sridevi A. Naaraayan, „Efectele factorilor familiali asupra delincvenței juvenile”, Octombrie 2017, www.researchgate.
net/publication/320666159_Effect_of_family_factors_on_juvenile_delinquency
2. Organizația Mondială a Sănătății, ”World report on violence and health”, www.who.int/violence_injury_prevention/
violence/world_report/en/abstract_en.pdf
3. UNODC, ”Strategies for confronting domestic violence - A resource manual”, pag. 14 - 15, www.unodc.org/pdf/
youthnet/tools_strategy_english_domestic_violence.pdf
4. PNUD, „Profilul femeilor victime ale violenței”, 2016, pag.15, www.statistica.gov.md/public/files/Cooperare_
internationala/PNUD/10_tablouri_femei_RM/prof_7_victime.pdf
5. NORLAM, „Studiu antropologic: violența în familie și femeile din penitenciarul de la Rusca: trecut, prezent, viitor”, 2016.
pag. 20 www.nettsteder.regjeringen.no/norlam/files/2017/07/Studiului_antropologic_Violenta.pdf
6. Direcția Generală Securitate Publică a IGP, Notă informativă privind starea infracţionalităţii în domeniul infracțiunilor ce
atentează la viața şi sănătatea persoanei, precum şi celor comise în sfera relaţiilor familiale pe parcursul a 12 luni ale
anului 2016, www.politia.md/sites/default/files/ni_violenta_in_familie_2016.pdf
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202 persoane (20%) și 4 persoane (0,39%) au fost obligate la plata unor amenzi.7 Astfel, circa
80% dintre agresorii condamnați rămân în familie, având posibilitatea de a agresa victimele
imediat ce au pășit dincolo de ușa instanței de judecată.
Pedepse
Amendă,
0.4%

Muncă
neremunerată,
42%

Închisoare
cu executare,
20%

Închisoare
cu suspendare,
37.6%

Închisoare
cu executare,
20

Alte pedepse care
nu presupun izolarea
agresorului,
80

sursa: www.politia.md/sites/default/files/ni_violenta_in_familie_2016.pdf

Copiii agresați devin adulți agresivi
Societatea care tolerează violența asupra copiilor, trebuie să construiască închisori. O
copilărie violentă poate afecta dezvoltarea armonioasă a copilului și a viziunilor sale asupra
valorilor socio-umane generale. Potrivit lui Nicolae Corcea, doctor în drept din Republica
Moldova8, violența în familie poate avea consecințe negative imediate, dar și pe termen lung
asupra sănătății, dezvoltării și bunăstării copilului. Pe termen lung, trauma emoțională din
copilărie poate urmări persoana în viața de adult, provocând depresie, frica de a interacționa
cu alte persoane și agresivitate. Astfel, copiii agresați pot prelua comportamentul violent
față de semeni și viitoarea familie.

sursa:
www.radioiasi.ro

7. Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pe anii 2018-2023 și a
Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.281 din
03.04.2018, www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=101802&lang=ro
8. Nicolae Corcea, Revista Națională de Drept Nr. 4 2015, „Violența asupra copilului în familie, aspecte juridico penale”, pag.54, www.ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Violenta%20asupra%20copilului%20in%20familie%20
aspecte%20juridico%20-penale.pdf
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Potrivit lui Igor Furmanov, psiholog și cercetător, prima viziune, a copilului, asupra modului
de interacțiune cu alte persoane se formează în familie în baza comportamentului părinților
săi.9 Permanentele certuri, agresiuni fizice, umilințe între părinți sau între părinți și copii, pot
deveni o „excelentă școală” a agresiunii pentru copiii respectivi.10 Conform psihologului
britanic Gordon Harold11, calitatea de martor a unor scene de violență domestică - în special,
dacă acestea au caracter sistematic, face ca riscul preluării unui astfel de comportament, să
fie în creștere.
În sensul celor indicate mai sus, abuzul față de copii sau violența la care copiii sunt martori,
transformă o problemă imediată într-un cerc vicios de lungă durată.

Violența în familie costă
Violența în familie generează cheltuieli suplimentare pentru stat. Doar în anul 2014, Republica
Moldova a cheltuit peste 36 milioane de lei pentru ameliorarea consecințelor violenței în
familie:
 în sectorul sănătății - circa 15.845.000 lei;
 în sectorul justiției - circa 14.990.000 lei;
 în sectorul social au fost estimate la circa 5.195.000 lei.12
Deși, cifrele prezentate arată că statul este nevoit să aloce resurse din buget pentru cheltuieli
aferente violenței în familie, în realitate costurile respective nu sunt acoperite în plină măsură.
Astfel, Guvernul a constatat că cheltuielile de sănătate sau costurile legate de serviciile
juridice pe care le plătește victima depășesc de 1,5 ori contribuția statului.13
Dacă statul s-ar concentra pe prevenirea cauzelor, în timp, aceste resurse ar putea fi orientate
în alte scopuri, cum ar fi: educația tinerelor generații, crearea de locuri noi de muncă sau
dezvoltarea infrastructurii pentru tineri (centre de tineret, incubatoare de afaceri, alte proiecte
pentru dezvoltarea tinerilor).
În cele ce urmează, Manifestul Tinerilor va analiza cauzele fenomenului și va analiza critic
soluțiile existente.

Alcoolul - principala cauză a violenței în familie
Consumul excesiv de alcool contribuie esențial la perpetuarea fenomenului violenței în
familie. Conform Studiului „Violența față de femei în Republica Moldova”: „fiecare a doua
victimă a declarat că principala problemă a soțului sau partenerului este consumul excesiv
de alcool”.14 Cercetarea realizată de Dr. Thomas Denson de la Universitatea din New South
Wales (cu ajutorul tehnologiei prin rezonanța magnetică), relevă că alcoolul schimbă starea
psihică a individului.15 Dr. Denson a evidențiat modul în care „în urma consumului de alcool,
activitatea cerebrală din anumite zone neuronale care temperează comportamentul uman,
încetează”. Suplimentar, cercetările în biologie arată că, în zilele când soţii consumau alcool,
9. И.А. Фурманов, Вестник Инновационного Евразийского университета, „Механизмы межпоколенной эстафеты агрессии
и насилия в семье”, www.articlekz.com/article/13153
10. КУ ХМАО – Югры «ПНБ имени Святой Преподобномученицы Елизаветы», «Детская агрессия: причины, последствия и
пути преодоления», 20.05.2014,, www.admmegion.ru/news/295789/
11. BBC News, «Как ссоры родителей влияют на здоровье детей”, 02.04.2018,, www.bbc.com/russian/features-43616912
12. Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și
violenței în familie pe anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia,
pag. 6, www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr26_49.pdf
13. Ibidem.
14. ONU Moldova și Biroul Național de Statistică, „Violența față de femei în familie în Republica Moldova”, 2011, pag. 44
www.statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Violenta/Raport_violenta_fam.pdf
15. Medlife.ro, „De ce devin oamenii agresivi după ce consumă alcool?”, 13.02.2018, www.medlife.ro/articole-medicale/
legatura-consum-alcool-agresivitate
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incidența agresiunilor fizice era de 3,64 ori mai mare, iar a agresiunilor verbale – de 2,19 ori
mai mare.16 Astfel, probabilitatea declanșării comportamentului violent este mai mare atunci
când agresorul se află sub influența băuturilor spirtoase.

Cadrul normativ și instituțional incomplet stimulează violența
Legislația încurajează repetarea cazurilor de violență domestică din cauza lacunelor regulatorii
și aplicării ineficiente a reglementărilor existente. Potrivit datelor Inspectoratului General al
Poliției, în anul 2017 au fost înregistrate 2909 de cazuri de violență în familie, dintre care, în
baza a 956 de cazuri au fost intentate cauze penale, iar alte 1953 de cazuri au fost examinate
conform prevederilor Codului Contravenţional.17
În astfel de cazuri, Codul contravențional, prevede următoarele sancțiuni:
1) muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore;
2) arest contravențional de la 7 la 15 zile.
Corespunzător, după executarea arestului sau după ședința de judecată (în cazul aplicării
sancțiunii cu muncă neremunerată în folosul comunității), agresorul se poate întoarce imediat
la victimă și astfel, crește riscul unei repetări a comiterii contravenției. Din toți agresorii
condamnați anual, doar 35 - 40 din ei18 19, ajung să urmeze cursuri de consiliere oferite de
Centrul de Asistență și Consiliere pentru Agresorii Familiali - singura instituție finanțată
din bugetul de stat în Republica Moldova, specializată în lucrul cu agresorii familiali. Astfel
deoarece un număr mic de agresori beneficiază de consilierea psihologică specializată, în
loc să curme abuzul copiilor și femeilor, statul alimentează fenomenul și creează condițiile ca
acesta să dureze în timp.

Dependența economică a victimei - un as în mâneca unui agresor
Victimele violenței în familie susțin
că acestea nu pot părăsi soții
sau partenerii agresivi, din motiv
că agresorii asigură existența
familiei.
Conform
studiului
„Profilul femeilor victime ale
violenței”, femeile sunt nevoite
„de a îndura violența deoarece
nu au alte alternative, nu dispun
de posibilități ca să plece și săși reconstruiască viața în afara
mediului abuziv, adică, să se
întrețină pe ele și pe copii, să
închirieze o locuință, în special în
mediul rural”.20
sursa: www.24.kz

16. Dorian Furtună, „Consumul de alcool - una din principalele cauze ale agresivității noastre”, www.dorianfurtuna.com/
instincte/consumul-de-alcool-una-din-principalele-cauze-ale-agresivitatii-noastre
17. Notă Informativă privind la starea infracţionalităţii contra vieţii şi sănătăţii persoanei, precum şi celor comise în sfera
relaţiilor familiale pe parcursul a 12 luni ale anului 2017, www.politia.md/sites/default/files/ni_violenta_in_familie_12_
luni_2017.pdf
18. Mihaela Gherasim, “La început a fost numai o palmă”, 29.05.2017, Europa Liberă, www.moldova.europalibera.
org/a/28515568.html
19. Victoria Colesnic, „De vorbă cu un agresor”, 09.01.2018, www.reportaje.moldova.org/de-vorba-cu-un-agresor/
20. PNUD, „Profilul femeilor victime ale violenței”, 2016, pag. 16, www.statistica.gov.md/public/files/Cooperare_
internationala/PNUD/10_tablouri_femei_RM/prof_7_victime.pdf
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Rezultatele altor studii, reflectate în suportul de curs elaborat de către Centrul de Drept al
Femeilor „Intervenția eficientă a poliției la cazurile de violență în familie în Moldova”21,
relevă aceeași idee - dependența financiară a femeii de venitul și locuința agresorului, este o
trăsătură comună a victimelor violenței în familie. Victimele sunt blocate într-un cerc vicios și
sunt forțate de circumstanțe să rămână în mediul în care sunt agresate, ceea ce contribuie la
perpetuarea violenței în familie.

EȘECUL SOLUȚIEI EXISTENTE:
Soluțiile existente nu abordează suficient cauzele problemei
Statul a uitat de agresori
Cadrul normativ existent este insuficient pentru diminuarea problemei. Instituțiile de resort
cum ar fi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și alte instituții competente, au
elaborat un set de reglementări care țintesc combaterea violenței în familie. Teoretic, măsurile
întreprinse de stat sunt orientate spre protejarea victimei și acordarea asistenței. Totuși,
datele Inspectoratului General de Poliție arată că numărul cazurilor de violență în familie
este în creștere. În anul 2018 s-a înregistrat o creștere a numărului de cazuri de violență în
familie cu 4,39%, în raport cu anul 2017. În același timp, studiile arată că violența în familie
deseori nu este raportată sau este raportată la poliție doar atunci când agresiunea din partea
partenerului prezintă un pericol real pentru viața victimei.
Suplimentar, Strategia națională
pentru combaterea și prevenirea
violenței în familie, este axată pe
acordarea asistenței victimelor,
dar aceasta eșuează atât teoretic,
cât și practic. Asistența victimelor
este necesară, însă aceste măsuri
contribuie insuficient la reducerea
cazurilor de violență în familie.
Chiar dacă Strategia încurajează
reeducarea agresorilor, în practică,
statul a creat un număr insuficient
sursa: www.investigații.md
de centre destinate reeducării
și consilierii agresorilor familiali. Astfel, în 2018, din numărul total de 998 de persoane
condamnate pentru infracțiunea de violență în familie22, doar 4,01% au urmat programul de
reeducare oferit de Centrul de asistență și consiliere pentru agresorii familiali, deși 90%23
dintre agresorii care au beneficiat de serviciile de consiliere în cadrul Centrului au fost
reabilitați, adică aceștia au renunțat la comportamentul abuziv față de partenerul de viață.
Prin urmare, pentru a spori numărul agresorilor reabilitați, este necesar ca statul să ofere mai
mult acces la astfel de programe de reeducare.

21. Centrul de Drept al Femeilor, „Suport de curs intervenția eficientă a poliției la cazurile de violență în familie în Moldova”,
2013, pag. 31, www.cdf.md/files/resources/116/interior.pdf
22. Direcția Generală Securitate Publică a IGP, Notă informativă privind starea infracţionalităţii în domeniul infracțiunilor
ce atentează la viața şi sănătatea persoanei, precum şi celor comise în sfera relaţiilor familiale pe parcursul a 12 luni
ale anului 2018, pag. 1. www.politia.md/sites/default/files/ni_violenta_in_familie_12_luni_2018_pagina_web_a_igp.pdf
23. Mihaela Gherasim, „La început a fost numai o palmă”, 29.05.2017, Europa Liberă, www.moldova.europalibera.
org/a/28515568.html
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Instituțiile de stat nu dispun de suficiente pârghii
pentru soluționarea eficientă a cauzelor de violență în familie
Statul luptă cu ameliorarea situației victimelor, dar evită să abordeze cauzele problemei agresorii. Numărul victimelor și a agresorilor este aproximativ egal, dar măsurile statului sunt
disproporțional orientate spre victime, ceea ce contribuie la perpetuarea problemei de-a
lungul anilor, ignorându-se cauzele și efectele violenței..
Pe teritoriul Republicii Moldova, funcționează doar o instituție publică specializată: Centrul
de Asistență și Consiliere pentru Agresorii Familiali din orașul Drochia. Adițional, există trei
centre deschise de organizații non-guvernamentale, finanțate din sursele donatorilor (or.
Căușeni, mun. Chișinău și or. Ocnița).24 Prin comparație, pe teritoriul Republicii Moldova
funcționează 19 centre pentru victimele violenței în familie: 7 finanțate din bugetul de stat, 3
finanțate din mijloacele donatorilor, 6 centre maternale, 3 instituții publice destinate exclusiv
copiilor - victime, dar și mai multe asociații obștești.25 Deși Strategia națională de prevenire
și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru perioada 2018-2023,
prevede dezvoltarea serviciilor sociale pentru agresorii familiali, aceasta nu precizează câte
centre urmează a fi deschise în țară și unde acestea trebuie localizate.
Analiza soluției existente relevă că statul, prin țintirea victimelor, abordează consecințele și
mai puțin cauzele problemei. În așa mod, problema va persista în pofida acțiunilor întreprinse
și a resurselor financiare alocate în acest sens.

SOLUȚIA NOASTRĂ:
Abordăm cauzele violenței - agresorii
Reeducarea pe scară largă a agresorilor
A. Program pilot de reeducare a agresorilor:
Propunem completarea programelor oferite de Centrul de Asistenţă şi Consiliere pentru
Agresorii Familiali cu alte tipuri de servicii, care vor putea fi aplicate la necesitate:
 Tratarea persoanelor care consumă alcool în exces, inclusiv prin acordarea consilierii
psihologice.
 Organizarea, de către angajații Centrului, în parteneriat cu Administrația Națională a
Penitenciarelor, a vizitelor pentru agresori, în Penitenciarele din Republica Moldova,
unde sunt deținute persoane condamnate pentru astfel de infracțiuni. Măsura dată va
contribui la prevenire..
 Crearea „Liniei fierbinți” pentru agresori - un serviciu, care va funcționa în fiecare
Centru, la care orice agresor va avea posibilitatea în orice moment să telefoneze, de
exemplu, când simte că din anumite motive, este aproape de a aplica violența. În
calitate de operator, va fi o persoană specializată și instruită pentru acordarea corectă
și eficientă a asistenței.

24. Portal informațional dedicat prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor, www.antiviolenta.gov.md/serviciispecializate-pentru-subiectii-violentei-in-familie/
25. „Reprezentanţii serviciului educaţie, psihologul şi asistentul social realizează evaluarea psihosocială a
personalităţii deţinutului şi întocmesc planul de executare a pedepsei privative de libertate, care include
intervenţiile coordonate ale administraţiei penitenciare în vederea reeducării şi corijării condamnatului.
Planul se întocmeşte individual pentru fiecare deţinut, se anexează la dosarul personal al acestuia şi fiecare
funcţionar public cu statut special al instituţiei penitenciare lucrează cu deţinutul în baza acestui plan.”
Portal informațional dedicat prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor, www.antiviolenta.gov.md/serviciispecializate-pentru-subiectii-violentei-in-familie/
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B. Program la scară largă - mai multe instituții specializate pentru agresorii familiali.
Constatăm necesitatea de a majora numărul centrelor specializate pentru reeducarea
agresorilor familiali, cu cel puțin încă două, acestea fiind localizate în Centrul, Nordul și
Sudul țării.
Completarea cadrului normativ
A. Dezvoltarea fundamentului juridic necesar pentru combaterea și prevenirea violenței în
familie
Propunem modificarea Strategiei naționale pentru combaterea și prevenirea violenței
în familie, prin stabilirea unui număr concret de cel puțin 3 Centre specializate pentru
agresorii familiali, finanțate din bugetul de stat. Totodată, este necesară completarea
Hotărârii Guvernului nr. 496 din 30.06.201426, prin stabilirea obligativității de creare a
centrelor respective în sarcina autorităților publice centrale, pe când autoritățile publice
locale de nivelul doi, vor păstra dreptul de a crea centrele, în funcție de necesități, dar și
sursele financiare disponibile.
B. Evaluarea agresorilor și stabilirea gradului de predispunere la săvârșirea noilor fapte
contravenționale sau infracționale
Propunem completarea Codului contravențional, așa încât, în cazul în care agresorul va fi
găsit vinovat pentru violență în familie, să i se acorde dreptul de a participa în programele
de reeducare oferite de Centrele de Asistență și Consiliere pentru Agresorii Familiali până
la începerea executării sancțiunii contravenționale. Astfel, după parcurgerea programelor
în cauză, agresorul va fi supus evaluării și stabilirii gradului de predispunere la săvârșirea
unor noi fapte de violență în familie, iar în funcție de rezultat, instanța de judecată va avea
dreptul să scutească parțial sau total agresorul de la sancțiunea stabilită.
Abilitarea economică a victimelor violenței în familie
A. Integrarea agresorilor și a victimelor în câmpul muncii (acordarea condițiilor preferențiale
agenților economici care instruiesc și încadrează în câmpul muncii victimele, după
modelul persoanelor cu necesități speciale);
B. Acordarea indemnizațiilor pentru închirierea domiciliului sau acordarea temporară a
locuințelor sociale pentru victimele violenței în familie;
C. Stabilirea de parteneriate între serviciile specializate pentru victimele violenței în familie
și școlile profesionale.

AVANTAJELE SOLUȚIEI NOASTRE:
Soluțiile propuse vor aduce următoarele beneficii:
1. Programele de reeducare revizuite și completate, vor permite o abordare completă și
individuală a fiecărui agresor, în funcție de necesitățile sale. Statul trebuie să întreprindă
măsuri echivalente cauzelor violenței în familie. Completarea programelor cu organizarea
pentru agresori a vizitelor în penitenciarele din Republica Moldova. Vizitele respective vor
crea o imagine reală a consecințelor pe care le va suporta acel agresor în cazul în care va
continua agresarea membrilor familiei, scopul fiind obținerea unui efect preventiv. Tot în
scop de prevenire, se propune instituirea unei „linii fierbinți”, ca instrument suplimentar,
prin care se va crea posibilitatea de a stopa cazurile de violență în familie.
2. Mai multe instituții specializate în lucrul cu agresorii amplasate în diferite regiuni ale
Republicii Moldova, vor spori accesul agresorilor la asistență.

26. Hotărâre de Guvern nr. 496 din 30.06.2014 Privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
Centrului de Asistență și Consiliere pentru Agresorii Familiali și a standardelor minime de calitate, http://lex.justice.md/
index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353637
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3. Abilitarea financiară a femeilor va spori independența victimelor, fapt care va descuraja
agresorii să abuzeze de vulnerabilitatea membrilor familiei. Femeile la rândul lor, după ce
vor fi instruite sau încadrate în câmpul muncii, vor avea posibilitatea să-și asigure propria
siguranță și bunăstare.

CONCLUZIE
Violența în familie este o problemă socială care nu poate fi tratată ca o chestiune minoră
nici de societate, nici de stat. Impactul acestei probleme afectează nu doar victimele, dar
și agresorii, și societatea per ansamblu. Echipa Familia propune măsuri ce reies din cauzele
problemei, iar impactul acestor măsuri va fi resimțit în societate la toate nivelurile. Până
acum, statul s-a axat pe efectele problemei - pe victime. Cu siguranță victimele au nevoie
de protecție și sprijinul statului, dar o asemenea abordare nu rezolvă problema într-o măsură
suficientă. Propunem reorientarea politicii de stat inclusiv în direcția agresorilor prin:
 dezvoltarea și completarea programelor de reeducare și reabilitare a agresorilor;
 mărirea numărului de centre destinate reeducării agresorilor și în alte regiuni ale Republicii
Moldova.
Agresorii sunt cei care declanșează acest cerc vicios, respectiv soluționarea problemei
trebuie realizată abordând cauzele reale - agresorii. Eradicarea violenței în familie va duce
la reducerea numărului de decese și boli cauzate de comportamentul agresiv manifestat
în cadrul familiei. Totodată, asigurarea unui mediu sănătos în familie, va reduce nivelul de
criminalitate în rândul tinerilor.
De asemenea, reducerea fenomenului de violență în familie, prin abilitarea financiară a
femeilor va contribui la asigurarea bunăstării victimelor violenței în familie, dar și la dezvoltarea
economiei.
Femeile sănătoase fizic și moral vor constitui o forță motrice pentru economia Republicii
Moldova.
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