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O În primăvara anului 2020 participanții programului 
CHALLENGER, ediția a VII-a, au chestionat 1145 de 
tineri din toată țara pentru a afla cele mai importante 
probleme cu care se confruntă. Au fost identificate 
6 priorități mari ale persoanelor cu vârsta cuprinsă 
între 18 și 35 de ani. În urma cercetării detaliate 
a problemelor tinerii au propus 12 strategii de 
soluționare a acestora, primele 4 au fost introduse 
în acest material pentru a fi prezentate ca alternative 
de politici publice partidelor politice din Republica 
Moldova. 
 
Vă îndemnăm să analizați propunerile tinerilor și 
oferiți un feedback constructiv prin intermediul 
fișei de evaluare care însoțește această publicație. 
Comentariile obținute vor fi comunicate autorilor și 
vor juca un rol semnificativ în procesul de creștere 
a viitorilor lideri capabili să propună soluții pentru 
problemele cu care ne confruntăm. 

CHALLENGER este un program care învață tinerii să 
analizeze critic, să cerceteze, să dezbată și să propună 
soluții decidenților politici pentru problemele actuale 
din Republica Moldova.
 

INTRO

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).  
Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat opiniile 
NDI Moldova sau a USAID. ̏
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Conform raportului Biroului Național de 
Statistică din 2013-2017, în Republica Moldova 
practic, fiecare al patrulea cadru didactic predă 
două discipline, se atestă şi cazuri când acelaşi 
profesor predă patru sau cinci discipline. 
Conform datelor statistice, circa 36% din totalul 
cadrelor didactice din țară predau mai mult 
de două discipline1. Complexitatea obiectelor 
predate, curricule diferite și incapacitatea unor 
profesori de a se adapta la schimbările acestora 
direct influențează reușita elevilor. 

Lecțiile predate nu sunt valorificate

Conform studiului efectuat de Ministerul 
Educației și Cercetării (anterior Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării) în colaborare 
cu UNICEF „Educația de bază în Republica 
Moldova din perspectiva școlilor prietenoase 
copilului”, 75% din elevi au declarat că în școala 
lor un profesor predă mai multe obiecte, iar 22% 
au remarcat că acestea sunt din arii curriculare 
diferite. De asemenea, mai mulți elevi au 
remarcat că profesorii care predau și alte obiecte 
pe lângă cel de specialitate nu folosesc timpul 
eficient: “La noi în clasa a 9-a în orar era scris 
chimia, dar noi făcea matematica, dar mai apoi 
orele n-au fost recuperate - ore de chimie nu am 
făcut un an”, “Noi aveam profesoară care predă 
geografia, educația tehnologică și limba rusă… nu 

știu când mai reușea să se pregătească și să ne 
dea informația de care este nevoie”.

Fiind influențați de situația negativă în care se 
află, mulţi elevi nu mai înţeleg temele predate: 
7% din elevi declară că acest lucru li se întâmplă 
foarte des, iar 72% spun că uneori. În cazul 
neînţelegerii unei teme noi, elevii apelează 
cel mai des la colegii lor de clasă (27%). 
Respondenții declară că de multe ori înţeleg 
mult mai bine de la elevii care învaţă mai bine, 
decât de la profesori. În unele cazuri (4%) copiii 
absentează de la aceste ore, plecând la cantină, 
la bar sau în parc2.

Soluția statului eșuează

La începutul anului 2019, prin intermediul Legii 
unice cu privire la salarizare, a fost aprobată 
alocarea indemnizațiilor de până la 120 mii 
lei tinerilor profesori care sunt gata să predea 
cel târziu 3 ani de la absolvirea facultății. Însă 
această soluție nu rezolvă problema numărului 
în descreștere a cadrelor didactice și, ulterior, 
profesorilor care predau multe disciplini. În 
același an de la aprobarea deciziei, numărul 
studenților care au ales pedagogia a scăzut: 
de la 2523 în 2015 la 1725 în 20193. Astfel, 
avem din ce în ce mai puțini pedagogi și încă 
mai puțini studenți interesați de profesia dată.

1. http://ipp.md
2. http://ipp.md
3. https://gov.md

În fiecare an sute de profesori părăsesc sistemul de învățământ secundar. Deficitul de 
cadre didactice a contribuit la formarea unei tendințe negative alarmante și anume: 
profesori care își asumă responsabilitatea pentru discipline, altele decât cele care țin de 
specialitatea lor. 

AN 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Nr. studenți 2523 2273 1829 1725

Tabel 1. Numărul studenților la pedagogie

http://ipp.md
http://ipp.md
https://gov.md
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1. Modificarea cadrului legal

În vederea implementării strategiei propuse, este 
necesar să fie modificat cadrul legal și anume: 
un set de articole din Codul Educației Republicii 
Moldova și din Legea învățământului. Astfel, în 
Articolul 53 din cadrul Legii învățământului, care 
ține de pregătirea, perfecționarea și rectificarea 
cadrelor didactice va fi introdus un subpunct cu 
privire la validarea trainingul elevilor-profesori și 
acordarea dreptului de a profesa, iar modificarea 
Articolului 40 din Codul Educației va oferi elevi-
lor-profesori dreptul de a introduce schimbări și 
de a adapta curricula pe obiecte. Pentru a acor-
da dreptul de evaluare, va fi necesară modifica-
rea Articolului 42. Introducerea unui subpunct în 
Articolul 54 va acorda elevilor-profesori dreptul 
de a fi angajați în baza contractului de volun-
tariat. Pentru a reglementa normarea activității 
didactice a elevilor-profesori la maximum două 

ore predate pe săptămână cu o pregătire de ma-
ximum 1 oră și 30 de minute, este necesară mo-
dificarea Articolului 55. Vor fi modificate condiți-
ile minime de ocupare a funcțiilor didactice din 
Articolul 132, pentru a angaja elevii-profesori în 
baza trainingurilor.

2. Procesul de recrutare

Elevii se vor înscrie la program prin completa-
rea unei forme de aplicare care va conține date 
generale și cu caracter personal, un argument 
privind motivația de a se implica în programul 
dat și obiectul sau lista de obiecte alese de către 
candidat. Ulterior va fi organizată o sesiune de 
interviuri cu fiecare candidat, pentru a identifica 
dacă acesta corespunde poziției și dacă obiectul 
ales i se potrivește. Pentru obiectele care nece-
sită mai mult de două ore pe săptămână vor fi 
aleși mai mulți elevi. 

Echipa CHALLENGER 7 
DREAPTA propune organizarea 
campaniei “Adolescenți-profesori 
- un model eficient de educare 
a tinerei generații”. Planul este 
propus celor 1110 instituții de 
învățământ de tip gimnaziu și 
liceu.

ETAPELE DE REALIZARE ALE PLANULUI SUNT:
1. Modificarea cadrului legal; 
2. Identificarea obiectelor și a elevilor; 
3. Procesul de recrutare; 
4. Trainingul și inițierea; 
5. Întocmirea orarului și a curriculei; 
6. Semnarea contractului și 
7. Procesul de predare.

www.colegioagoramadrid.com

Conform raportului elaborat de Ko-
rean Educational Development Insti-
tute, profesorii din Coreea de Sud își 
schimbă foarte des locul de muncă, 
una din pricine fiind pentru ca elevii 
să nu se obișnuiască cu profesorul 
și pentru a elimina corupția4. Practi-
ca dată a funcționat, Coreea de Sud 
având un sistem educațional avansat 
și ocupând locul patru în topul țări-
lor cu cea mai inteligentă populație, 
având, în 2019, un IQ mediu de 104,6 
la o populație de peste 51 milioane, 
conform Forbes.
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3. Training și inițiere

Etapa a patra prevede organizarea trainingurilor 
de inițiere care vor avea o durată de minimum 
zece ore și maximum patruzeci de ore timp de 
trei săptămâni, în dependență de posibilitățile 
instituției de învățământ. De notat că profesorii 
își vor asuma rolul de mentor, iar pentru a înde-
plini această activitate nu este necesar trecerea 
unui curs de perfectare. În decursul trainingu-
rilor elevii vor învăța tehnici de predare (jocuri 
interactive, activități, etc.) și cum să aplice mate-
rialul învățat în practică. În decursul unui an de 
studiu, trainingurile vor continua, iar profesorii 
vor fi remunerați. Conform studiului “Students 
as Teachers: Empowering students to teach each 
other can transform schools”, încurajarea elevilor 
de a prelua rolul profesorilor și de a oferi un fe-
edback calitativ colegilor care se află sub tutela 
lor a mărit semnificativ calitatea lecțiilor predate, 
cât și incluziunea elevilor la ore, aceștia fiind mai 
interesați să învețe.

4. Întocmirea orarului și a curriculei

Prin modificarea Articolul 40 cu privire la structu-
ra curriculei, elevii-profesori vor avea posibilitate 
să participe la procesul de întocmire a orarului și 
a curriculei pe fiecare obiect în parte. Elevii-pro-
fesori sunt implicați în procesul dat pentru a 
construi un mediu sănătos pentru aceștia, care 
le va permite să profeseze în condițiile potrivite 

acestora. Subliniem faptul că elevii-profesori nu 
vor semna nici orarul, nici curricula.

5. Semnarea contractului

Pentru a asigura seriozitatea și responsabilitatea 
din partea elevilor, aceștia vor semna un con-
tract de voluntariat în care sunt specificate drep-
turile și responsabilitățile elevilor-profesori. În 
cazul elevilor sub 18 ani, vom solicita semnarea 
contractului adițional și de către unul din părinți. 
Conform studiului ‘Teenagers as Teachers: Twelve 
Essential Elements’, semnarea contractului este o 
practică des folosită în cadrul planurilor de acest 
tip.

Procesul de predare

Elevii-profesori vor preda maximum două lec-
ții pe săptămână cu o durată de 45 de minute 
claselor cu un an mai mici decât ei. Conform 
Matan Institute numărul de ore și durata stabi-
lită reprezintă cea mai optimă variantă pentru 
elevii-profesori, deoarece nu îi supraîncarcă sau 
intercalează cu celelalte ore. Elevii-profesori vor 
preda materialul deja însușit, utilizând metodele 
învățate la trainingurile de inițiere și vor avea po-
sibilitatea de a organiza probe de evaluare și de 
a pune note. În decursul întregului an, cadrele 
didactice vor ajuta și îndruma elevii, prin oferirea 
inclusiv a materialelor didactice și suportului mo-
ral de care aceștia au nevoie cel mai mult.

4. https://www.oecd.org
5. https://www.oecd.org

COSTURILE

Costurile estimate sunt de maximum zece mii de lei pentru materiale și 
birotică per instituție. S-a ajuns la cifra dată, luând în considerație faptul că 
profesorii care vor renunța la obiectele predate, pe lângă cel de specialitate, 
nu vor fi obligați să treacă un curs de perfecționare pentru a deveni mentori, 
aceștia păstrându-și salariul. A fost luată această decizie în vederea faptului 
că profesorii vor susține elevii din cadrul campaniei pe întregul an de studii. 
Totodată întreaga activitate, inclusiv trainingurile, vor avea loc în instituția de 
învățământ cu materialele de care aceasta dispune. Planul este flexibil în acord 
cu posibilitățile fiecărei instituții, deci costurile per instituție variază.

https://www.oecd.org
https://www.oecd.org
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AVANTAJELE SOLUȚIEI PROPUSE

I: Prin oferirea oportunității de profesare ele-
vilor va fi facilitată munca profesorilor, per-
mițându-le să se focuseze asupra unei sin-
gure curricule. Acele 36% de profesori (apr. 
18 mii profesori din 49 mii) care predau 2 și 
mai multe discipline se vor diminua semni-
ficativ. Planul nostru va crea condițiile fa-
vorabile pentru profesori de a reuși să se 
pregătească mai bine pentru orele predate, 
și la curricula în baza căreia ei predau.

II: Calitatea educației va crește datorită ele-
vilor-profesori. Experiența programului din 
SUA ‘4-H Youth Development’ în biosecu-
ritatea animalelor, informatică, sănătate, 
etc., ne demonstrează că elevii-profesori 
au contribuit la îmbunătățirea notelor ele-
vilor, schimbarea atitudinii față de profesori 
și profesia dată, și la creșterea încrederii în 

sine a copiilor. Desfășurarea campaniei în 
Republica Moldova ar aduce contribuții si-
milare.

III: Munca elevilor va fi remunerată cu un car-
net de voluntar - dovadă a experienței în 
domeniu. Aplicarea acestui program în toa-
te 1,110 gimnazii și licee cu participarea a 
măcar 10 elevi din fiecare instituție ar asi-
gura aproximativ 11,100 elevi cu carnete 
de voluntar. Acest lucru este unul foarte 
bun deoarece va crește o nouă generație 
de tineri activi care doresc să implice și vor 
înțelege că schimbarea vine da la ei. Ei pot fi 
potențialul profesori ceea ce va rezolva pro-
blema pe termen lung, ajungând în situația 
când se vor ajuge cadre didactice pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova.

www.csoonline.com
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Elevii care știu ce vor să devină 
când „cresc mari”

Tinerii absolvenți nu știu ce vor să facă după 
ce finalizează școala. Aceasta se întâmplă din 
cauza lipsei de orientare profesională în școli. 
Odată ajunși la pragul instituțiilor superioare 
de învățământ, tinerii optează pentru cele mai 
cotate domenii neglijându-și propria vocație. 
Într-un final ajung să fie necompetitivi pe pia-
ța muncii cu studii în un domeniu care nu li se 
potrivește. 

Tinerii menționează că școala/universitatea 
nu i-a pregătit suficient de viață 

Analizând mai multe surse și cercetări, am ajuns 
la concluzia că tinerii nu au avut parte de o 
pregătire suficientă în ceea ce ține de alege-
rea viitoarei profesii și asta o spun chiar ei. De 
exemplu, 63,3% de respondenți la chestiona-
rul CHALLENGER1, realizat în perioada martie 
- aprilie 2020, au menționat că școala/ univer-
sitatea nu i-a pregătit de viață, la acest ches-
tionar au participat peste 1 100 de tineri din 
întreaga țară. 

În acest context, putem deduce că sistemul edu-
cațional eșuează în pregătirea specialiștilor, pu-
nând accent pe cantitate (numărul de persoane 
care au absolvit școala/ au fost admiși la univer-
sitate) nu calitatea viitorilor potențiali specialiști. 
Elementar, zilele ușilor deschise în universități 
sunt inaccesibile pentru majoritatea tinerilor la 
nivel național. Chiar în echipa noastră avem un 
exemplu, pe când Valeria era în anul I de facul-
tate în 2016, din grupul de 35 de studenți, 15 
au menționat că au ales facultatea nu pe ultima 
sută de metri, dar pe ultimii cinci metri, respec-
tiv, în anul terminal au ajuns doar 18 dintre toți 
studenții și doar șase persoane lucrează în do-
meniu.

În prezent, sistemul educațional nu are o strate-
gie funcțională pentru instruirea/ informarea ti-
nerilor în ceea ce ține de orientarea profesională. 
La orele de managementul clasei acest subiect 
se menționează foarte vag, iar testele de carie-
ră executate de psiholog nu sunt suficiente. De 
asemenea, în cadrul disciplinei de educație civi-
că2, se discută pur teoretic despre o ghidare în 
carieră. Ex. din ghidul pentru clasa a VII-a, elevii 
trebuie să răspundă cu „îmi place/nu îmi place” 
la: să ghidez o campanie politică; să fiu manager 
de proiect; să studiez delicvența juvenilă - noți-
uni puțin cunoscute pentru acea vârstă.

În baza unei cercetări la tema ghidării în carieră, 
realizat de Asociația Obștească Code4Moldova3, 
din 100 de respondenți 72 au spus că ghidarea 
în carieră e foarte importantă, iar 63 dintre res-
pondenți au ținut să menționeze că nu au avut 
parte de vreo acțiune care ar avea menirea să 
îi îndrume în alegerea viitoarei cariere. Din 36 
de respondenți care au avut parte de ghidare în 
carieră, doar trei au fost în vizite la companii și 
întreprinderi. În același studiu, tinerii spun că și-
ar dori să meargă în vizite la companii pentru a 
lua cunoștință cu domeniul care îi interesează, 
unii chiar spun că ar fi o soluție implementarea 
unui parteneriat în cadrul căruia companiile să 
angajeze ucenici dornici de a studia un domeniu. 
Printre soluții, tinerii propun excursiile la compa-
nii, crearea oportunităților în sate etc.

NS/NR,

5,6%

NU,

64,4%

DA,

30%

Fig. 1. Respondenții CHALLENGER confirmă 
 că școala nu i-a pregătit de viață
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NU,

63,6%

DA,

36,4%

Fig. 2. Code4Moldova, repondenții confirmă 
 că nu au avut parte de ghidare în carieră

De ce eșuează sistemul educațional

Sistemul Educațional nu oferă o gamă variată 
de cursuri extracurriculare pentru implicarea ti-
nerilor în activități care ar contribui la dezvolta-
rea vocațională. 

Unica ghidare în carieră pe care o primesc ele-
vii reprezintă testul de orientare profesională 
executat de psihologul școlar în cadrul orelor 
de managementul clasei. Deocamdată, în tim-
pul orelor de managementul clasei se discută 
vag despre dezvoltarea vocațională și în șco-
lile în care este un psiholog - se completea-
ză testul de orientare profesională. Conform 
CareerExplorer.com4 testele de carieră sunt 
demonstrate de a fi inutile, întrucât nu vin cu 
o concluzie relevantă sau o soluție așteptată 
de tinerii absolvenți care nu știu ce carieră să 
aleagă, dar doar reflectă ceea ce tinerii deja 
știu despre ei - interesele lor personale. Testele 
școlare de carieră nu creează un profil persona-
lizat abilităților fiecărui elev (ex: Îți place arta și 
filmele - devină un actor). De asemenea, la edu-

cația civică există un capitol despre orientare 
în carieră, care oferă date pur teoretice. Acest 
modul a fost adăugat în cadrul proiectului RE-
VOCC5 cu suportul Centrului pentru Educaţie 
Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri, pe lângă 
ajustările în curricula școlară proiectul a lansat 
activitatea a trei centre de ghidare în carieră, 
însă cu părere de rău problema nu a fost so-
luționată. Nu toți tinerii din regiuni au acces la 
aceste centre. 

În școli fie nu se discută despre orientare în ca-
rieră, fie orele de managementul clasei și edu-
cație civică nu se ghidează de curriculă. În ace-
lași context, nu toate școlile din mediul rural își 
pot permite angajarea unei persoane pe post 
de psiholog școlar, care ar realiza aceste teste 
de orientare profesională. 

Prin urmare, sistemul educațional nu vine cu 
un ajutor, suport și informații în ceea ce ține 
de ghidare în carieră pentru tinerii absolvenți, 
ci oferă o soluție care în timp s-a adeverit a fi 
ineficientă.

STARTUL CARIEREI - proiectul care ajută 
tinerii să-și descopere vocația

Pentru a deveni competitivi într-un domeniu, 
tinerii trebuie să își aleagă meseria în funcție 
de structura gândirii lor, nu degeaba avem două 
filiere - uman și real - iar studiile de la univer-
sitate trebuie să completeze aptitudinile deja 
existente.

Ne propunem ca scop implicarea domeniului 
privat în educarea vocațională a tinerilor încă de 
pe băncile școlii. Elevii vor avea acces nu doar la 
cunoștințele teoretice din domeniul care îi inte-
resează, dar se vor putea implica și în activita-
tea practică. Astfel, tinerii vor încerca mai multe 
medii de lucru conform vocației pe care o au ca 
într-un final să poată decide încă din liceu care 
profesie li se potrivește, ba chiar mai mult vor 
avea posibilitatea de a face contacte cu potenți-
alii angajatori.

http://CareerExplorer.com
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Cum funcționează proiectul 
STARTUL CARIEREI

Companiile private organizează zilele ușilor des-
chise (Startul Carierei) în întreprindere. În peri-
oada martie - aprilie a fiecărui an, tinerii din cla-
sele a 9-a - a 12-a la invitația companiilor private 
vor participa/analiza/asista la procesul de muncă 
în cadrul acestora. Fiecare tânăr doritor de a se 
implica va avea posibilitatea de a merge la opțiu-
nile de practică care se vor desfășura în localita-
tea să sau în centrul raional după ore sau în zile-
le de odihnă. Pentru că Startul Carierei va dura 
4 din 12 ani de școală a câte două luni, fiecare 
participant va putea merge și descoperi joburi în 
fiecare din acești 4 ani de cel puțin o dată.

Întreg procesul de selecție a companiilor pri-
vate eligibile pentru oferirea orelor de practică 

pentru elevi, va fi implementat de o organizație 
care va câștiga tenderul lansat de stat. 

Organizația responsabilă de Startul Carierei va 
ghida procesul de instruire și informare a com-
paniilor în ceea ce privește lucrul cu minorii și 
securitatea procesului de muncă. Astfel, com-
paniile doritoare să participe în cadrul proiec-
tului Startul Carierei vor transmite o anchetă 
și vor fi verificați de o comisie de specialiști în 
următoarele domenii: educație, muncă, sănăta-
te și consultanți de profil. Iar companiile parti-
cipante pe lângă o serie de potențiale cadre noi 
în întreprindere vor beneficia de impozitarea 
preferențială. Prin impozitare preferențială pro-
punem reducerea impozitului pe venit de la 12 
% la 10 % și scutirea impozitelor sociale pentru 
angajați (se referă doar la angajații veniți în urma 
proiectului Startul Carierei).

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Statul
Organizația privată /  

ONG care răspunde de  
STARTUL CARIEREI

Companiile eligibile, 
care participă în cadrul 

proiectului

Elevii își aleg viitoarea 
profesie în funcție de 

aptitudinile pe care le au

Lansează un tender pentru 
identificarea companiei 

responsabile de  
STARTUL CARIEREI

Asigură implementarea 
proiectului, ghidează companiile

Educă vocațional  
elevii și beneficiază  
de privilegii

w
w
w
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Soluție cu buget restrâns

Pentru ca proiectul Startul Carierei să își în-
ceapă activitatea sunt necesari 600 000 lei, în 
această sumă se includ adaosurile la salariul an-
gajaților de stat, care se vor ocupa de concursul 

de selecție a organizației care va conduce pro-
iectul Startul Carierei. De asemenea se includ 
salariile angajaților la proiectul Startul Carie-
rei,  și cheltuielele de promovare a proiectului. 
Această sumă este preconizată pentru primul 
an de desfășurare a inițiativei.

Suma (MDL) Necesitatea Descifrarea
33 000 lei Adaosuri lunare salariale 

pentru angajații de stat
Adaos salarial angajaților de stat pentru 
selectarea organizației care se va ocupa 
de proiect. Șase angajați de stat: trei 
specialiști în muncă și resurse umane, 
un specialist în sănătate, doi specialiști 
în educație și un lider de echipă din 
domeniul educației, toți selectați prin 
concurs din cadrul ministerelor de profil. 
Pentru șase specialiști angajați câte 1 500 
de lei lunar și 2 000 lei pentru liderul de 
echipă. Recrutarea organizației manager a 
proiectului Startul Carierei va dura trei luni.

532 000 lei Organizația selectată în 
calitate de manager al 
proiectului Startul carierei

Patru luni salarii la angajați: manager 
de proiect (80 000 lei), doi asociați al 
proiectului (128 000 lei), trei asistenți de 
proiect (144 000 lei), și consultanți de profil 
angajați part-time (400 lei/deplasare). În 
total iese 352 000 pentru angajații full-
time și rămân 80 000 de lei pentru cei 
part-time. 

100 000 lei pentru rechizite birotice și 
cheltuieli de transport.

35 000 lei Publicitate Pentru campania de promovare a proiectului 
prin intermediul publicității la TV, Radio și 
online vor fi necesari 12 000 mii lei.  
Pentru realizarea spotului publicitar și 
online 10 000 mii lei și pentru machetarea/ 
printarea materialelor informative distribuite 
prin consilii raionale 13 000 lei.

Adaosuri salariale  
angajaților la stat Publicitate

Organizația selectată în calitate 
de manager al proiectului 

STARTUL CARIEREI
33 000 lei 35 000 lei 532 000 lei

TOTAL: 600 000 lei

COSTURILE

Notă:	 Tinerii vor fi responsabili de propria deplasarea spre compania/ instituția 
 în care doresc să participe la proiectul Startul Carierei.
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MINIM TREI AVANTAJE

Tinerii obțin dezvoltare vocațională în perioada studiilor de liceu. Prin umrare, elevii vor 
avea acces la cunoștințe practice și încă de pe băncile școlii vor înțelege dacă un anumit 
domeniu de activitate li se potrivește sau nu. 

Tinerii își aleg meseria conform propriilor abilități astfel devin specialiști dedicați și stu-
denți satisfăcuți de utilitatea cursurilor universitare. Atunci când munca îți aduce plă-
cere, ești cu mult mai interesat să excelezi pe scara ierarhică, respectiv, când un tânăr 
își alege viitoarea profesie conform intereselor și abilităților pe care le are, devine stu-
dentul curios care nu va înceta să caute cât mai multă informație și angajatul plin de 
inițiativă care va veni mereu cu soluții noi și idei interesante. 

Tinerii au posibilitatea de a-și face cunoștință cu piața muncii și a găsi potențialul anga-
jator. Cunoștințele, oamenii cu care facem legături, reprezintă un element definitoriu în 
ceea ce ține de viitoarea profesie, deoarece fiecare persoană ne influențează persona-
litatea și poate contribui asupra dezvoltării personale și profesionale ale tinerilor, prin 
intermediul oportunităților pe care i le poate comunica, sfaturilor pe care i le poate da 
și lucrurilor pe care poate să îi învețe.

#
#

#

#
#

#
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Tinerii absolvenți din Republica Moldova nu 
activează după specialitățile obținute. 

Conform chestionarului elaborat de către echi-
pa “Job-uri” în 2020 - “Angajarea tinerilor în 
câmpul muncii”1 la care au participat 235 de 
respondenți, 68,9% au specificat că nu activea-
ză după specialitatea obținută. Existența aces-
tei probleme se atestă și în studiul sociologic 
efectuat în 2018 “Probleme-cheie în integrarea 
tinerilor în câmpul muncii“, elaborat de Obser-
vatorul de Competențe axat pe Tineri, în cadrul 
proiectului „Dezvoltarea afacerilor inovatoare 
pentru o creștere economică durabilă la nivel 
local”. Astfel, 77% din tinerii chestionaţi con-
sideră că școlile profesionale/colegiile nu for-
mează suficiente competenţe necesare pentru 
exercitarea sarcinilor la postul de muncă. 52,5% 
din respondenți afirmă că instituţiile de formare 
profesională pregătesc tinerii pentru a profesa 
în specialitatea aleasă doar “într-o oarecare mă-
sură”, iar 24,4% cred că “într-o mică măsură”. 

De asemenea, conform Biroului Național de 
Statistică (BNS), în anul 2018, aproape o treime 
din populația tânără cu vârsta de 15-35 de ani  
nu este cuprinsă nici în procesul de educație, nici 
în ocupare (tinerii NEET). Astfel, practic fiecare 
al doilea tânăr din Republica Moldova “nu e 
în educație, angajare sau formare”. Conform 
aceleiași surse 30% din tinerii NEET au studii 
medii generale/ liceale sau secundare, iar 15% 
au studii universitare.2

Astfel, tinerii sunt tot mai nesatisfăcuți de 
specialitățile pe care doresc să le aleagă și 
întâmpină dificultăți la angajare, în contextul  
în care cca 30% din aceștia devin șomeri după 
finisarea studiilor. 

Fig. 1. Activați după specialitatea obținută?

NU,

68,9%

DA,

31,1%

Sursa: Rezultatele sondajului CHALLENGER

Totodată, o parte semnificativă dintre aceștia 
au schimbat domeniul și s-au orientat către 
joburi altele decât cele absolvite. Conform 
chestionarului “Angajarea tinerilor în câmpul 
muncii”, realizat de către echipa Joburi, 55,6 % 
din respondenți au schimbat domeniul pentru că 
salariul oferit era prea mic.

Astfel, după absolvirea studiilor, dornici de 
a munci după specialitate, cu diplome care le 
confirmă cunoștințele și pregătirea necesară, ti-
nerii absolvenți ajung șomeri “cu acte în regulă” 
sau sunt nevoiți să se reprofileze în alte dome-
nii pentru a-și asigura existența, irosind resurse 
financiare, de timp sau materiale adițional.

1.	 Olga	Gagauz,	Aliona	Chira,	Inga	Chistruga-Sînchevici;	Observatorul	de	Competenţe	axat	pe	Tineri,	Progr.	Naţiunilor	
Unite	pentru	Dezvoltare	(PNUD)	în	Rep.	Moldova,	INCE.	–	Chişinău	:	S.	n.,	2018

2.	 Buciuceanu-Vrabie,	Mariana,	Gagauz,	Olga.	“Tinerii	pe	piața	muncii	în	Republica	Moldova:	competențe	și	aspirații”;	
Chișinău	2017.

TINERI CU DIPLOME, DAR FĂRĂ PROFESIE
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Crește numărul tinerilor șomeri  
cu “acte în regulă”

După finisarea studiilor, tinerii nu-și pot găsi 
un loc de muncă și ca urmare crește numărul 
de tineri șomeri.3 În prezent, fiecare al treilea 
șomer tânăr din Moldova are studii superioa-
re. Rata șomajului în rândul tinerilor rămâne a 
fi constantă, înregistrând aceeași cifră de 7,2 % 
în 2014 și 20194 potrivit raportului “Tinerii pe 
piața muncii” elaborat în 2017 și Biroului Na-
țional de Statistică. Conform aceluiași studiu, 
în prezent, avem de 3 ori mai mulți șomeri cu 
studii superioare decât aveam în 2004. Totoda-
tă, datele Biroului Național de Statistică arată că 
în 2018 în țara noastră erau 9700 de șomeri 
cu studii superioare (din totalul de 38.400), dacă 
aceste persoane ar fi lucrat în domeniul speci-
alizat și ar fi primit minim un salariu de 5000 
de lei, statul ar fi primit 69.840.000 lei (impozit 
12% anual). Prin urmare, toți acești bani ar putea 
fi redirecționați către diferite domenii precum: 
educațional, sănătate, cultură etc.  

Tinerii pleacă peste hotare 
pentru a-și găsi un loc de muncă

Numărul studenților este în descreștere cu cir-
ca 25 mii persoane în ultimii 5 ani. La începutul 
anului de studii 2019/20, în învățământul supe-
rior erau înscriși 56,8 mii studenți, cu 30 la sută 
mai puțin decât în 2015/16. Din cei 56,8 mii 
de studenți înscriși în anul de studii 2019/20, 
73,5% au urmat studii superioare de licență, 
19,3% studii superioare de master și 7,2% studii 
superioare integrate. Numărul de studenți din 
învățământul superior continuă tendința des-
cendentă înregistrată în ultimii ani, mai pronun-
țată fiind în cazul studiilor superioare de licență 
(față de anul de studii 2015/16 cu 21 mii sau cu 
33,5% mai puțin).

Cauzele acestei probleme

Printre principalele cauze enumerate de către 
respondenții chestionarului5 “Angajarea tineri-
lor în câmpul muncii”, elaborat de echipa Joburi 
sunt: 

Fig. 2. Din ce cauză nu v-ați angajat după 
specialitate?

Era nevoie
de experiență

de muncă,
21,3%

Salariu oferit
era prea mic,

21,3%

N-am găsit
post de 
muncă după
specialitatea
obținută,
          26,6%

Sursa: Rezultatele sondajului CHALLENGER

Tinerii aleg specialități suprasolicitate,
iar ulterior nu-și pot găsi un post de muncă

Conform chestionarului “Angajarea tinerilor în 
câmpul muncii”, 26,6% din respondenți afirmă că 
nu-și pot găsi un post de muncă după specialitatea 
studiată. Această tendință, este cauzată de 
faptul că majoritatea tinerilor se orientează către 
domenii suprasolicitate pe piața muncii, iar după 
absolvire nu se pot angaja. Conform Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării în sesiunea de 
admitere din anul 2019 la studii superioare de 

PROBLEMA ADUCE DUPĂ SINE EFECTE NEGATIVE

3.	 Buciuceanu-Vrabie,	Mariana,	Gagauz,	Olga.	“Tinerii	pe	piața	muncii	în	Republica	Moldova:	competențe	și	aspirații”;	
Chișinău	2017.

4.	 Buciuceanu-Vrabie,	Mariana,	Gagauz,	Olga.	“Tinerii	pe	piața	muncii	în	Republica	Moldova:	competențe	și	aspirații”;	
Chișinău	2017.

5.	 https://docs.google.com/forms/d/1SIeveSNm0MdV5bZChscclthyAJ_2iA0g8kLO6JVNZRk/edit#responses

https://docs.google.com/forms/d/1SIeveSNm0MdV5bZChscclthyAJ_2iA0g8kLO6JVNZRk/edit#responses


19

licență cele mai solicitate specialități rămân a fi 
următoarele: Drept, Business și Administrare, 
Finanțe, Design, Tehnologii informaționale, 
Medicină și Stomatologie, în condițiile în care 
realitățile sunt diferite. Conform bazei de date 
a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă a anului curent, cele mai multe 
locuri vacante sunt în poliție - 444. E nevoie, 
la momentul de față, de 138 de inspectori de 
poliție, 55 de polițiști, precum și persoane cu 
alte specialități. Urmează specialiștii în domeniul 
sănătății. Oficial, sunt vacante 424 de locuri, 
dintre care 212 de asistenți medicali și 169 de 
doctori. Pe locul trei se clasează sistemul de 
învățământ, unde e nevoie de 236 de cadre 
didactice.

Salariile oferite sunt prea mici

O altă cauză a problemei se referă la salariile 
mici, care îi nemulțumesc pe tineri și îi deter-

mină să se reprofileze în alt domeniu, decât cel 
absolvit sau să plece peste hotare. Potrivit unui 
studiu din februarie 2020, realizat de către Fun-
dația Friedrich Ebert (FES) în parteneriat cu Syn-
dex România6 deși au crescut oarecum în ulti-
mii ani, salariile, cel puțin cele declarate, sunt în 
continuare foarte mici și rămân la miezul multor 
probleme.

Tinerilor le lipsește experiența de muncă 
necesară la angajare

Neangajarea tinerilor după specialitatea studia-
tă este cauzată și de lipsa experienței de muncă. 
Această cauză a fost semnalată de către 21,3% 
din respondenții chestionarului “Angajarea tine-
rilor în câmpul muncii”, elaborat de către echipa 
“Job-uri”. Conform aceluiași chestionar o pon-
dere semnificativă a tinerilor și anume 72,6 % 
afirmă că nu au lucrat niciodată după specialita-
tea studiată.

SOLUȚIA EXISTENTĂ

Statul soluționează problema existentă 
ineficient și insuficient

Conform Legii nr. 64 din 31.05.1990 cu privi-
re la Guvern, acesta este responsabil să ofere 
populației locuri de muncă. În articolul 11 al 
prezentei legi se stipulează că Guvernul trebuie 
să ia măsuri în ceea ce privește creșterea nu-
mărului de locuri de muncă, crearea condițiilor 
pentru ridicarea nivelului de trai a populației, a 
condițiilor normale de muncă și odihnă și asis-
tență socială.7 

Necătând la faptul că guvernul până în prezent 
a încercat să întreprindă mai multe acțiuni pen-
tru angajarea tinerilor în câmpul muncii după 
absolvire, totuși acestea au fost ineficiente. 
Astfel, conform Hotărârii de Guvern nr. 923/ 
din 2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii 
a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ supe-

rior şi mediu de specialitate, absolvenţii buge-
tari trebuie să fie repartizaţi la posturi de mun-
că după specialitatea obținută.8 

Această prevedere s-a dovedit a fi una inefici-
entă, întrucât doar tinerii cu finanțare bugeta-
ră pot fi repartizați la posturi de muncă după 
specialități, pe când ceilalți sunt nevoiți să-și 
găsească singuri un post de muncă. Necătând 
la aceasta, Guvernul totuși nu reușește să îi în-
cadreze în câmpul muncii nici măcar pe cei de 
la finanțare de stat. 

Anual, instituţiile de învăţământ semnează cu 
studenţii mii de contracte privind realizarea stu-
diilor în instituţiile de învăţămînt superior şi me-
diu de specialitate (la zi) în grupele cu finanţare 
bugetară şi plasarea tinerilor specialişti în câmpul 
muncii, însă statul nu garantează respectarea 
lor, fie pentru că numărul de absolvenți este cu 

6.	 https://www.ipn.md/ro/desi-salariile-au-crescut-in-ultimii-ani-acestea-raman-7966_1071743.html
7.	 Legea	Nr.	64	din	31-05-1990	cu	privire	la	Guvern	Publicat	:	26-09-2002	în	Monitorul	Oficial	Nr.	131-133	art.	

1018.	Disponibil	la:	https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=89437&lang=ro
8.	 Hotărârea	Nr.	923	din	04-09-2001	cu	privire	la	plasarea	în	cîmpul	muncii	a	absolvenţilor	instituţiilor	de	învăţămînt	

superior	şi	mediu	de	specialitate	de	stat.	Publicat	în	Monitorul	Oficial	al	Republicii	Moldova,	06-09-2001	Nr.	108-
109	art.	972.	Disponibil	la:	https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=47809&lang=ro

https://www.ipn.md/ro/desi-salariile-au-crescut-in-ultimii-ani-acestea-raman-7966_1071743.html
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=89437&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=47809&lang=ro
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mult mai mare decât numărul ofertelor de mun-
că parvenite, fie că tinerii preferă să-şi găsească 
singuri un post de muncă.

O altă măsură prin care statul abordează soluți-
onarea problemei date este sporirea posibilită-
ților de ocupare a persoanelor aflate în căuta-
rea unui loc de muncă prin intermediul Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
(ANOFM). Misiunea ANOFM este integrarea 
în câmpul muncii a tinerilor şi altor categorii 
de populaţie la nivel naţional. Aceasta însă își 
îndeplinește slab și ineficient misiunea. Con-
form raportului de activitate pentru anul 2019, 
ANOFM cu suportul STOFM au fost plasați în 
câmpul muncii 2931 șomeri tineri, sau 43,2% 

din totalul tinerilor înregistrați. Totodată, feno-
menul șomajului continuă să persiste în rândul 
tinerilor absolvenți. Ponderea șomajului înregis-
trată în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 
16-29 de ani au constituit 21,5%, cei cu studii 
secundar profesionale 19%. Totodată, în pre-
zent, avem de 3 ori mai mulți șomeri cu studii 
superioare decât aveam în 2004, de la 10,1 % 
în 2004 la peste 32 % în 2018. 

Astfel, se observă faptul că măsurile întreprinse 
de stat pentru a ajuta tinerii să-și găsească un 
job după absolvirea studiilor sunt ineficiente. 
Problema rămâne a fi una acută, iar instituțiile 
statului se arată neglijente în soluționarea aces-
teia.

SOLUȚIA NOASTRĂ

Soluția noastră constă în crearea unei platforme 
online pentru absolvenții claselor a 9-a și a 12-
a. Aceasta platformă online va fi una informati-
vă, menită să ajute tinerii să-și aleagă viitoarea 
specialitate conștient. Întrucât, în prezent, prin-
cipalele cauze ale problemei neangăjării tinerilor 
după specialitățile obținute sunt: imposibilitatea 
de a găsi un job după specialitate, salariu oferit 
prea mic și experiența de muncă solicitată, aceas-
tă platformă vine să ofere tinerilor informații ge-
nerale per specialitate în parte precum: job-urile 
cerute pe piața muncii, numărul de locuri dis-
ponibile, salariu mediu pe domeniu și inclusiv 
dacă este necesară experiența de muncă pentru 
un astfel de post. Fiecare elev, practic cea mai 
importantă componentă a societății noastre, va 
avea posibilitatea să acceseze, să cerceteze da-

tele cu privire la locurile solicitate pe piața mun-
cii și salariul mediu, astfel având posibilitatea să 
aleagă  conștient și sigur  o specialitatea solici-
tată pe piața muncii, un job bine plătit și unul 
asigurat. Responsabili de crearea acestei platfor-
me vor fi Guvernul în colaborare cu Ministerul 
Muncii și Protecției sociale, Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei. 

Va fi creat un video informativ care să fie dis-
tribuit de mass-media, rețele de socializare, pe 
toate paginile oficiale ale oricărei instituții de 
învățământ. Această platformă va fi promovată 
de toți cei patru actori direct pe site-ul oficial 
al acestor instituții. Profesorii vor informa elevii  
despre platformă. Implementarea acestei soluții 
va lua trei luni pentru propunerea, aprobarea, 
colectare datelor și publicarea datelor. Resursele 
financiare necesare creării platforme sunt de  4 
000 - 5 000 de euro. Însăși pentru crearea plat-
formei va fi nevoie de 3 000 de euro, iar salariul 
celor două persoane care vor întreține platforma 
va fi de 8 000 MDL per angajat.  De asemenea, 
în implementarea aceste soluții vor fi implicate 
două  persoane care vor crea platforma, vor pla-
sa toată informația necesară și o vor actualiza și 
o echipa formată din reprezentanți din cadrul fi-
ecărui minister care se vor ocupa de colectarea 
datelor.

sursa:	www.zf.ro
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1. Angajarea tinerilor în câmpul muncii va spori 
bugetul public. Cu câți mai mulți tinerii sunt 
angajați în câmpul muncii după specialita-
te, cu atât bugetul statului va crește. Spre 
exemplu, datele Biroului Național de Statis-
tică arată că în 2018 erau 9 700 de șomeri 
cu studii superioare. Astfel, dacă aceste per-
soane ar fi lucrat în domeniul specializat și ar 
fi primit minim un salariu de 5000 de lei, sta-
tul ar fi primit adițional un venit 69.840.000 
lei din impozitul anual de 12%. Prin urma-
re, toți acești bani ar putea fi redirecționați 
către dezvoltarea diferitor domenii precum: 
educație, sănătate, cultură, etc.  

2. Tinerii își vor alege profesia conștient.  
Datorită platformei noastre, care are drept 
scop informarea tuturor elevilor din gimnaziu 
și liceu despre situația pe piața muncii, 
aceștia își vor alege conștient domeniul 
fiind la curent cu toate cerințele solicitate, 
angajare și salariul mediu oferit.

3. Numărul tinerilor NEET va fi în scădere. 
Datorită acestei platforme toți tinerii vor 
avea acces la posturi de muncă solicitate pe 
piața muncii și salariul satisfăcător pentru 
aceștia, ceea ce va duce la descreșterea 
numărului NEET al tinerilor. 

SOLUȚIA PROPUSĂ ADUCE CEL PUȚIN TREI AVANTAJE IMPORTANTE:

CONCLUZIE

În Republica Moldova, tinerii absolvenți  întâm-
pină dificultăți în procesul de angajare după 
specialitatea studiată. Încă din gimnaziu, aceștia 
sunt dezorientați și indeciși în privința dome-
niului în care doresc să activeze, deoarece nu 
dispun de o bază de date despre toate profesiile 
și cerințele necesare la angajare. Drept rezultat, 
instituțiile de învățământ creează șomeri “cu 
acte în regulă” și tineri demotivați să-și conti-
nue studiile. Soluțiile actuale  nu sunt eficiente, 
deoarece nu rezolvă problema. Echipa “Joburi” 
propune o soluție care tratează direct problema. 
Elaborarea unei platforme online, pentru elevii 
claselor a 9-a și a 12-a care conține o variată 

bază de date despre profesiile solicitate pe pia-
ța muncii, salariul mediu pe specialitate și expe-
riența necesară la angajare. Această platformă 
vine să ajute tinerii să se informeze despre spe-
cialitatea interesată și să contribuie ca tinerii să 
facă o alegere mai conștientă în alegerea vii-
toarei specialități pe care vor să o îmbrățișeze. 
Astfel, soluția propusă de către echipa noastră 
vine să soluționeze direct cauzele existente ale 
problemei. Tinerii vor avea posibilitatea să iden-
tifice cât de solicitate sunt anumite posturi de 
muncă, ce salariu li se va oferi, precum și ce 
cerințe vor trebui să întrunească pentru a se 
putea angaja.
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RATA DE OCUPARE A TINERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA 
ESTE FOARTE SCĂZUTĂ

Odată ajunși la angajare, tinerii absolvenți ai 
universităților se confruntă cu o varietate de 
impedimente. Una din principalele cerințe 
a angajatorilor este ca tinerii să dețină o 
experiență de muncă de 3-4 ani. Totodată 
stagiul de practică nu figurează ca experiență 
sau este insuficient. Conform chestionarului 
CHALLENGER, 22% din tinerii chestionați 
au specificat că principala lor problemă este 
lipsa de experiență la angajare. De asemenea, 

putem observa că rata de ocupare a tinerilor 
crește odată cu obținerea experienței. Spre 
exemplu, Institutul Național de Cercetări 
Economice a demonstrat că tinerii cu vârsta de 
25–29 de ani au o rată de ocupare de 42,4% 
datorită experienței de muncă de 3-4 ani care 
au reușit să o obțină după finisarea studiilor, 
pe când pentru tinerii de 20–24 de ani rata de 
angajare este de 24,4%1, aproximativ de două 
ori mai mică comparativ cu prima clasificare.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, 
ponderea tinerilor absolvenți angajați în câmpul 
muncii în primul an după absolvire este de 
38.5%,  fiind o pondere de aproximativ de două 
ori mai mică comparativ cu Marea Britanie, 
ponderea absolvenților în câmpul muncii 
este de 88% potrivit statisticilor realizate de 
Departamentul de Educației al Pieței Muncii. 
Problema angajării tinerilor absolvenți în Marea 
Britanie este depășită datorită proiectelor și 

cursurilor CHALLENGE anuale realizate de către 
Guvernul Britanic privind susținerea calității 
studiilor și susținerea studenților care muncesc 
în perioada studenției în domeniul ales pentru 
a se familiariza cu domeniul2. Conform Agenției 
Naționale pentru Ocuparea forței de Muncă, 
cca 12 053 de tineri sunt înregistrați cu statut 
de șomeri care nu au fost încadrați niciodată în 
câmpul muncii și care doresc să obțină un post 
de munca bine calificat.3

Rata de ocupare a tinerilor pe vârste

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

20-24 de ani 25-29 de ani

42,00%

24,90%

pr
oc

en
tu

l d
e 

an
ga

ja
re

Figura	1:	Rata	de	ocupare	a	tinerilor	pe	vârste.	Sursa:	Institutul	Național	de	Cercetări	Economice

1.	http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/tinerii_pe_piata_muncii_dupa_corectari.pdf
2. https://www.hepi.ac.uk/wp-content/uploads/2020/03/Getting-on.pdf
3. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_536294.pdf

 http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/tinerii_pe_piata_muncii_dupa_corectari.pdf
https://www.hepi.ac.uk/wp-content/uploads/2020/03/Getting-on.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_536294.pdf
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Figura	2:	Rata	de	angajare	a	tinerilor	în	Marea	Britanie.	
Sursa:	Departamentul	de	Educație	al	Pieții	Muncii

În concluzie, rata de ocupare a tinerilor angajați din Republica Moldova este de două 
ori mai mică în comparație cu alte state, iar principala cauză a acestei probleme este 
lipsa experienței de muncă a tinerilor absolvenți.

CAUZELE GENEREAZĂ EFECTE NEGATIVE

Exista multiple cauze care au dus nemijlocit 
la apariția acestei probleme și care împiedică 
tinerii să-și realizeze un viitor și să obțină un 
post de muncă în Republica Moldova. Cauzele 
și efectele sunt atât de ordin economic, cât și 
social și moral. 

Principalele cauze identificate sunt: lipsa 
oportunităților de internship în cadrul unei 
companii, stagiile de practică care nu sunt de 
cea mai bună calitate iar numărul de stagii 
propus este mic, iar cea de treia cauză cuprinde 
cerințele prea mari a angajatorului față de 
tinerii absolvenți.

Din cauza puținelor oferte de internship tinerii nu-
și pot pune în practică teoria studiată în cadrul 
instituțiilor de învățământ și nici nu au șansa 
de a acumula experiența cerută la angajare. În 

comparație cu numărul de studenți, programele 
de internship sunt relativ puține. Conform 
datelor prezentate de Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării, întreprinderile de stat oferă 
12 oportunități de internship, întreprinderile 
private ne bucură cu un număr de 16 oportunități, 
organizațiile de internet oferă 13 programe de 
internship, iar 24 de oportunități avem în cadrul 
universităților unde ne facem studiile. Din aceste 
oportunități 55 sunt neplătite, iar 9 figurează ca 
internship-uri achitate - lucru care îi împiedică 
pe mulți tineri să candideze. Totodată, și în 
cazul unor internship-uri, angajatorii necesită 
experiență de până la 5 ani.

În concluzie, remarcăm că numărul mic de 
oportunități de internship împiedică tinerii 
să-și dezvolte abilitățile practice și să obțină 
experiența de muncă necesară pentru angajare. 

Mai mult ›››
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Ministerul Educației Culturii și Cercetării propune 
55 de oportunități de internship unui număr de 
25 000 de absolvenți conform BNS, acesta este 
un indicator puternic care demonstrează lipsa 
de oportunități.

De asemenea, tinerii din Republica Moldova sunt 
nemulțumiți de ofertele și calitatea stagiilor de 
practică, care ar trebui să le asigure aplicarea în 
practică a materiei, iar numărul stagiilor propuse 
nu acoperă numărul de studenți. Potrivit unei 
statistici realizate de BNS, doar 47,5% din 
tineri cuprinși între 15-29 de ani au urmat un 
stagiu de practică,4 asta în condițiile în care în 
cadrul instituțiilor de învățământ aceasta este 
o obligație. Totodată conform unor chestionări  
realizate de Consiliul Național al Tineretului 
din Moldova (CNTM), tinerii sunt nemulțumiți 
de calitatea studiilor, durata acesteia și lipsa 
remunerării. Într-un sfârșit am concluzionat 
faptul că tinerii nu au posibilitatea de a urma 
un stagiu de practică eficient care să le permită 
dezvoltarea abilităților și să capete experiență 
și asta demonstrează că guvernul trebuie să 
întreprindă măsurile necesare pentru creșterea 
calității și a oportunităților de urmare a unui 
stagiu de practică pentru  studenți.

Totodată, cauzele problemei privind angajarea 
tinerilor absolvenți nu se sfârșesc aici, principala 
cauză care amplifică intensitatea problemei 
este cerințele prea mari ale angajatorului față de 
tinerii carea abia au ieșit din aula universităților. 
În cadrul unui interviu de angajare, acesta 
își exemplifică cerințele fără a lua în calcul 
capacitatea tânărului, practica obținută în cadrul 
organizațiilor de voluntariat sau training-uri. 
Printr-o analiză a ofertelor de lucru propuse 
de Bursa Muncii din Moldova, am identificat 
că angajatorii cer o experiență profesională 
de minimum 2 ani, cunoașterea cel puțin an 
2 limbi străine, utilizarea la nivel avansat a 

programelor Microsoft și personal calificat 
cu studii superioare în domeniu.5 Conform 
analizei efectuate, concluzionăm că angajatorii 
au cerințe și așteptări prea mari la care tinerii 
angajați nu pot face față, astfel asta devine o 
problemă comună. Tinerii nu au un post de 
muncă, iar angajatorii se confruntă cu lipsa de 
cadre.

Cauzele și problema în sine au dus mijlocit la 
crearea unor efecte negative pentru tinerii din 
Republica Moldova. Tinerii au de suferit din 
cauza ca nu sunt angajați la un post de muncă, 
ceea ce nu le permite să dispună de un venit, 
iar acest lucru îi afectează direct. Conform 
chestionarului CHALLENGER, 70% din 
respondenți nu sunt mulțumiți de veniturile pe 
care le au, dintre care 11% n-au venituri deloc și 
respectiv 20% au venituri mai mici de 1000 lei. 
Conform estimărilor realizate tinerii se confruntă 
frecvent cu această problemă care îi afectează 
dezvoltarea personală și posibilă carieră.

Ca urmarea a problemei privind lipsa unui 
post de muncă, tinerii absolvenți din RM și-au 
pierdut motivația, cauzată de calitatea studiilor 
și cerințele prea înalte ale angajatorilor, care 
cer experiențe de munca, și care, din păcate,  
îi lipsește tânărului. Conform chestionarului 
CHALLENGER, 60% dintre tineri au specificat 
că școala și universitatea nu i-au pregătit 
suficient pentru viața, și totodată conform 
unor chestionări realizate de CNTM, tinerii sunt 
nemulțumiți de calitatea studiilor. 

Concluzionăm că tinerii din Republica Moldova 
sunt nemotivați și nu au încredere într-un viitor 
realizat acasă, aceștia nu mai sunt motivați să 
muncească acasă, să continue studiile și să-și 
întemeieze o familie care va crește natalitatea 
Republicii Moldova.

4.	https://www.cntm.md/sites/default/files/Desf%C4%83%C8%99urarea%20stagiilor%20de%20practic%C4%83%20
%C8%99i%20eficien%C8%9Ba%20acestora%20%C3%AEn%20sistemul%20educa%C8%9Bional%20din%20Rep-
ublica%20Moldova.pdf

5. https://bursamuncii.md/oferte/?tara_destinatie%5B%5D=82&salariu=0

https://www.cntm.md/sites/default/files/Desf%C4%83%C8%99urarea%20stagiilor%20de%20practic%C4%83%20%C
https://www.cntm.md/sites/default/files/Desf%C4%83%C8%99urarea%20stagiilor%20de%20practic%C4%83%20%C
https://www.cntm.md/sites/default/files/Desf%C4%83%C8%99urarea%20stagiilor%20de%20practic%C4%83%20%C
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6.	http://www.justice.gov.md/public/files/file/voluntariat/lege_nr._121_din_18.06.2010_voluntariatului.pdf

apnews.com/	
AP	Photo/	

Vadim	Ghirda

EȘECUL SOLUȚIEI EXISTENTE

Principala soluție implementată să susțină 
încadrarea în câmpul muncii a tinerilor absolvenți 
este Legea nr.  121 din 18.06.2010, care prevede 
în art. 11 punctul 3 că la angajarea în muncă 
a unui candidat sau la atestarea şi promovarea 
unui angajat, voluntariatul prestat în sectorul 
public şi în cel neguvernamental, confirmat prin 
certificatul nominal de voluntariat, scrisoarea 
de recomandare şi carnetul de voluntar, va 
fi considerat de angajator ca experiență de 
muncă.6

Responsabil pentru implementare se identifică 
Guvernul în colaborare cu Ministerul Muncii, 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 
și Ministerul Educației.

Principala deficiență de reglementare este 
faptul că voluntariatul va fi considerat vechime 
în muncă doar  dacă voluntarul a activat în 
acelaşi domeniu cu specialitatea deţinută, fapt 
confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul 
nominal şi contractul de voluntariat, dar fapt 
care este puțin realizabil întrucât tinerii nu 
au suficiente oferte de voluntariat în același 
domeniu ales ca și profesia.
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SISTEMUL DUAL 

Noi propunem crearea și implementarea 
sistemului dual universitar în Republica Moldova. 
Sistemul de învăţământ universitar dual 
presupune o pregătire bazată pe practică, din care 
să profite, în egală măsură, studenţii, companiile 
care îi angajează, universităţile şi statul. Acest 
sistem funcţionează deja în Germania şi în alte 
ţări europene, şi presupune transformarea a cel 
puţin un an de studiu universitar în practică la o 
companie. Mai bine zis, transformarea studiului 
în muncă efectivă, la compania respectivă, dar 
în cadrul unui program universitar. Conform 
Oficiului Federal de Statistică în Germania rata 
de angajare după finisarea studiilor prin sistemul 
dual este de 90%7 comparativ cu RM, unde nu 
există acest sistem, rata de angajare reprezintă 

30%8. Astfel, observăm că, în Germania, unde 
este implementat acest sistem, rata de angajare 
a absolvenților este de 3 ori mai mare decât în 
RM. La absolvirea cursului, studentul primește 
o diplomă și un certificat care confirmă că 
studentul este instruit și posedă deja experiența 
necesară pentru a-și face lucru la un nivel înalt, 
iar acesta îi oferă posibilitatea mult mai ușor să 
se angajeze pe specialitate fără a fi necesar să 
mai facă practică în cadrul companiei la care se 
va angaja ulterior.

Pentru dezvoltarea acestui proiect va fi nevoie ca 
Guvernul, întreprinderile și Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării să colaboreze și să analizeze 
minuțios orice etapă de implementare. 

7.	https://www.studying-in-germany.org/graduates-in-germany-have-the-second-highest-rate-of-employment-in-eu-
rope-according-to-statistics/

8. http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-
42e1a2a9a774

Implementarea acestei măsuri prevede respectarea următoarelor etape:
1.	În primă fază va fi nevoie ca printr-o Hotărâre de Guvern, să fie solicitat 

companiilor din diverse sfere de activitate, să creeze locuri de muncă pentru 
studenții de la universitate sub statut de ucenic.

2. Companiile, în parteneriat cu universitatea, va crea programul de activitatea 
pentru studenții, care va presupune studiu teoretic în universitate concomitent 
cu studiul practic în cadrul întreprinderilor sub autoritatea unui maistru.

3. Companiile creează aceste locuri de muncă part-time pentru studenții fără 
experiență, și totodată le oferă instruire pentru a putea efectua munca 
solicitată.

4. Companiile vor avea posibilitatea să angajeze tinerii după absolvire la program 
full-time.

COSTURILE UNUI SUCCES!

Fiecare proiect de succes presupune și anumite costuri, indiferent de sunt materiale, umane sau 
de timp.

Vor fi implicați în crearea și implementarea acestui proiect toate universitățile 
(18 la număr), companiile private și publice, reprezentanții Guvernului și desigur 
Ministerului Educației. 
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Va fi nevoie de 18 luni pentru reformarea sistemul de învățământ, votare și 
implementarea deciziei Guvernului.

Costul acestui plan presupune întreținerea anuală a unui student. Cca 20 000 
lei anual per student pentru salariu. Lunar 3 000 lei - 3 500 lei. Statul nu va 
avea cheltuieli adiacente.

AVANTAJELE IMEDIATE

Principalul avantaj vizibil a acestei strategii este rezolvarea problemei privind încadrarea tinerilor 
în câmpul muncii, find transpus și în următoarele 3 avantaje.

 Studenții vor beneficia de un salariu achitat de către compania la care își face partea practică, ceea 
ce îi asigură o independență financiară și un post de muncă asigurat.

Sistemul dual de învățământ este o bună posibilitate de a căpăta experiență și facilitează trecerea 
de la mediul universitar la cel specific muncii în întreprindere, ca rezultat avem un nivel înalt de 
angajabilitate a absolvenților. Exemplul Germaniei a demonstrat că se poate de implementat acest 
sistem și de avut un succes foarte bun.

Rata de angajare comparativă a tinerilor absolvenți din Germania și Moldova

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Germania
 (existența

sistemului dual)

 (absența
sistemului dual)

Moldova

90%

30%

Figura	3:	Rata	de	angajare	comparativă	a	tinerilor	absolvenți	din	Germania	și	Moldova.		
Sursa:	Oficiul	Federal	de	Statistică	din	Germania	și	Biroul	Național	de	Statistică	din	Moldova.

 Companiile își transformă cei mai buni ucenici în specialiști care satisfac nevoile individuale ale 
fiecărei companii în parte, astfel se fac economii substanțiale atât de timp cât și de resurse pentru a 
recruta angajații necesari.
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Conform Eurostat statistics din Germania în 2017, aproximativ 90% dintre toți ucenicii au primit 
un contract de muncă după terminarea pregătirii lor profesionale la companie, dintre care 80% au 
rămas la companiile la care și-au făcut ucenicia.9 În consecință acest sistem oferă în mod eficient 
economii pentru companii cu privire la costurile de recrutare, deoarece sunt conștienți și investesc 
în abilitățile potențialilor angajați.

Prin urmare, de pe urma acestui sistem compania va avea de câștigat personal calificat și 
experimentat, care va poseda exact calitățile solicitate de către companie.

 Bugetul public de stat va crește.

Odată cu sporirea competitivității economiei, creșterea numărului de persoane angajate în câmpul 
muncii și respectiv creșterea venitului primit din urma impozitării acestor persoane, va crește 
și bugetul public de stat. Conform Oficiul Federal de Statistică în Germania, unde acest sistem 
de învățământ funcționează, se înregistrează în 2020 cel mai mic indicator al tinerilor șomeri - 
5,6%10. Pe când, media ratei de șomaj în Uniunea Europeană (UE) în rândul tinerilor este de 15%11.  
În prezent, Germania este pe locul 4 după mărimea PIB-ului nominal conform datelor prezentate 
de Banca Mondială în 2018.12

În concluzie, preluarea acestui exemplu va contribui la reducerea numărului tinerilor șomeri și 
creșterea bunăstării statului.

Rata angajării în rândul tinerilor pe glob
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* Japonia Germania Statele UE SUA
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5,6%
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Figura	4:	Rata	angajării	în	rândul	tinerilor	pe	glob.	
Sursa:	Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development

9.	 https://www.studying-in-germany.org/graduates-in-germany-have-the-second-highest-rate-of-employment-in-eu-
rope-according-to-statistics/

10. https://tradingeconomics.com/germany/youth-unemployment-rate
11. https://tradingeconomics.com/euro-area/youth-unemployment-rate
12. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?year_high_desc=true
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CONCLUZIE

În Republica Moldova există o problemă actuală, ceea a angajării tinerilor 
absolvenți, în prezent aceștia întâmpină dificultăți  atunci când încearcă să se 
angajeze după finisarea facultății. Noi propunem soluția care va rezolva această 
dificultate în rândul tinerilor, este vorba despre “Sistemul de învățământ 
dual universitar”, acest sistem este deja implementat cu succes de mai multe 
decenii în Germania, țara care înregistrează cea mai mică rată a tinerilor 
șomeri de pe continentul European. De aceea suntem convinși că cu același 
succes acest sistem poate fi implementat și la noi în țară, iar prin urmare rata 
șomerilor în rândul tinerilor va scădea, ceea ce va aduce ca consecință o rata 
mai mare de angajare a tinerilor absolvenți, iar aceasta înseamnă că va crește 
profesionalismul în rândul viitorilor angajați, ceea ce îi va mulțumi pe angajatori 
și, nu în ultimul rând, va avea de câștigat statul, care de pe urma impozitării a 
mai multor angajați și angajatori va avea o creștere semnificativă a bugetului 
de stat, așadar va crește economia țării. Această soluție vine să rezolve nu doar 
problema tinerilor, dar și problema angajatorilor, iar cel mai important, această 
soluție va sprijini creșterea economică, iar astfel va contribui la bunăstarea 
întregii țări.
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Problema începe în primii ani de independenţă, 
odată ce Republica Moldova a pășit pe calea 
spre democrație, care în sine prevede creșterea 
nivelului culturii de tip participativ și reformarea 
sistemului de învățământ prin pregătiri 
fundamentale, formative și de actualitate pentru 
elevi. În același timp, schimbările inerente și 
rapide în cadrul societății, inclusiv progresului  
tehnico-științific, impun ca fiind o necesitate 
învățarea și participarea, pentru înțelegerea 
și adaptarea la realitățile socio-culturale în 
schimbare. 

Interesul tinerilor față de politică, 
august 2016

77%

23%

19%
Destul de interesați

4%
Foarte interesați

34%
Foarte puțin
interesați

43%
Destul de

puțin interesați

Sursa:	
Studiu	Biserica	și	Stat	în	Republica	Moldova,	2016

Raportul “Implicarea tinerilor pentru o schimbare 
socială pozitivă în Republica Moldova”, realizat 
de Centrul de Inovare Publică din România, 
confirmă că în Republica Moldova cultura 
politică de tip participativ este minoritară și 

reconfirmă existența percepției negative față de 
politic. Acestea din urmă fiind probate inclusiv 
prin datele prezentate de Comisia Electorală 
Centrală din Republica Moldova, care denotă 
scăderea numărului de alegători în rândul 
tinerilor, atât la alegerile prezidențiale din 2016 
cât și la cele parlamentare din 2019.

Rata participării tinerilor la alegeri:

media națională

18-29 ani

alegerile
parlamentare
din 2014

legerile locale
din 2015
(primul tur)

34,43% 18-29 ani

30,73%

64,64%
media națională

55,32%

Sursa:	
Implicarea	tinerilor	pentru	o	schimbare	

socială	pozitivă	în	Republica	Moldova,	2017

Totodată, studiul de politici educaţionale intitulat 
“Creşterea rolului părinţilor şi comunităţilor 
în guvernarea educaţiei”, realizat de Institutul 
pentru Politici Publice, menționează cu regret că 
una din cele mai ostile „tradiţii” ale învăţământului 
sovietic și anume, excluderea elevilor, părinţilor 
și a reprezentanţilor comunităţilor din procesul 
decizional mai persistă şi astăzi în Republica 
Moldova.

Tinerii nu sunt implicați civic din cauza percepției negative față de politică STATUS QUO:
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Manualele de psihologie explică că cele mai 
importante moduri de operare în viață se 
formează între 12 și 24 de ani și că în acest 
interval se formează modul de a acționa și de 
a lua decizii. Respectiv, formarea tradiției de 
participare civică nu se poate limita doar la 
formarea în instituțiile de învățământ. Formarea 
este una continuă şi are loc în diferite situații 
şi împrejurări: în cadrul familiei, în comunitate, 
în mediul de prieteni, mai recent și în mediul 
online și în alte situații.

SOLUȚIA:

Formarea tradiției de participare civică a 
tinerilor prin implicarea școlii și a familiei

Ce?

Implementarea unui proiect pilot de “Formare 
a tradiției de participare civică a tinerilor prin 
promovarea parteneriatul școală-familie-
comunitate” realizat în cadrul orelor de 
dirigenție, educație civică și în cadrul activităților 
extracurriculare la elevii claselor a 10-a și a 11-
a. Proiectul pilot prevede implicarea și aducerea 
în cadrul orelor menționate mai sus a celor 
mai buni experți, mentori și vorbitori terți din 

toată țara pentru a explica pe înțelesul tuturor 
situația politică și civică actuală. Ei vor motiva 
tinerii să încerce, cu forțe proprii, aducerea 
schimbărilor în societate și anume prin realizare 
unor inițiative comunitare care să implice 
copiii, părinții, învățătorii și membrii locali al 
comunităților.

Cine? 

 Ministerul Educației și Cercetării din 
Republica Moldova

 Câte o școală din mun. Chișinău, mun. Bălți 
și or. Comrat (profesorii și diriginții)

 Părinții elevilor
 Reprezentanţii comunităţilor (asistenți sociali, 

consilieri, antreprenori și experți în domeniu)
 Instituțiile mass-media locale.  

Cum? 

Desfășurarea unui proiect pilot timp de 24 
de luni de către Ministerul Educației,printr-un 
parteneriat public-privat, care se va desfășura 
concomitent în cele trei școli menționate 
anterior. Instituțiile de învățământ vor fi 
selectate în bază de concurs.

Se vor selecta și atrage în proiect un grup de 
experți, mentori și vorbitori care vor ține ore 
pentru profesori, părinți, membrii comunității, 
precum și pentru elevi. Elevilor li se va oferi 
posibilitatea să aleagă 4 din 5 tematici posibile 
ale cursurilor. Două tematici vor fi selectate de 
majoritatea elevilor din clasă prin completarea 
chestionarelor anonime care le va stimula 
exercițiul de alegere și le va arăta rezultatul 
acțiunilor întreprinse, iar celelalte două tematici 
vor fi selectate prin exercițiu de discuții și 
negocieri prin ajungerea la un numitor comun a 
⅔ din totalul elevilor clasei.

Studiul observă că doar 4,4% dintre tineri au participat 
la consultările privind bugetele publice, la nivel local sau 
național, pe fondul unei participări oricum scăzute (11,3% din 
populație). 

Sursa:	Indexul	de	tineret	2015,	CNTM̏

Foto:	ziaruldeiasi.ro
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Foto:	cicde.md

Foto:	ea.md

Se propun, dar nu se limitează doar la ele, 
următoarele teme pentru ciclul de 5 cursuri:
 Identificarea problemelor comunitare și 

aplicarea surselor Open Data; 
 Cultura implicării civice și modalități 

de aplicare la fonduri pentru ați finanța 
proiectele; 

 Curs de Social Media Marketing și realitățile 
din RM; 

 Mobile Journalism (MOJO) - echipamente și 
instrumente la îndemână pentru a documenta 
proiectele realizate și cum poți crea propriile 
știri;

 Introducerea în comunicare și cum să faci un 
discurs public.

 
Este prevăzut că toate părțile implicate în proiect 
vor participa la un curs ținut în comun în sala 
mare a școlilor la care se vor discuta aspectele 
statistice și situația din Republica Moldova 
privind implicarea civică și participarea la vot, 
metode și modalități de manipulare a opiniei 

publice pentru a conștientiza realitatea și de a 
trage concluzii documentate.

După cursurile de instruire MOJO, elevii vor fi 
încurajați să facă mici video-uri al acțiunilor și 
proiectelor civice pe care le vor plasa și distribui 
semenilor pe rețelele sociale, venind cu exemple 
proprii și cu mesajul #ParticipăȘiTu.

Instituțiile de presă scrisă, radio și TV-urile 
locale vor fi implicate prin elaborarea produselor 
multimedia, care vor transmite mesajele despre 
inițiativele elevilor. Această interacțiune 
poate duce la colaborări și parteneriate între 
instituțiile media și tinerii din licee care pot face 
în continuare jurnalism cetățenesc.

Cât? 

Proiectul pilot va dura 24 luni: timpul din 
cadrul orelor, timpul extracurricular al elevilor, 
motivația și implicarea colectivă a membrilor 
comunității și părinților. 

Proiectul va fi implementat de o persoană 
responsabilă de la Ministerul Educației și 
Cercetării. Pentru realizarea pilotului se va 
angaja câte o persoană responsabilă din cadrul 
fiecărei școli selectate, iar restul resurselor 
umane implicate variază de la 5 la 30 experți 
disponibili să livreze ore pe tematicile descrise 
anterior.

Resursele financiare, se estimează la 10,000$ pe 
a pentru a achita onorarii experților, mentorilor 
și vorbitorilor, acoperirea cheltuielilor de 
transport, materialele informative (broșuri, 
articole, în mass-media, diseminarea targetată a 
video-urilor pe rețele sociale), cheltuieli pentru 
materiale și resurse de instruire, infrastructură 
inclusiv plata pentru platformele online de 
întruniri, acoperirea unor mici costuri pentru 
materialele legate de inițiativele tinerilor și 
activitățile practice. 
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AVANTAJE:

Vor fi instruiți elevii claselor a 10-a și a 11-a 
din 3 școli: câte 3 clase din fiecare an, a câte 
cca 25 elevi în fiecare clasă, care însumează cca 
450 elevi instruiți). De asemenea, vor fi instruiți 
părinții, rudele de gradul I și II (părinți, frați, 
bunei) și membrii comunității care se estimează 
a fi în total de cca 450 maturi.

Aceștia din urmă vor învăța să identifice 
problemele comunitare și să încerce să le 

soluționeze prin implementarea proiectelor 
comunitare, atât în cadrul orelor, cât și în afara lor, 
urmărind dezvoltarea spiritului civic, motivația 
de a se implica în acțiuni organizate de către 
comunitate inclusiv participarea la inițiativele 
autorităților publice locale. Drept rezultat, vor 
fi înregistrate cel puțin 3 inițiative în fiecare 
localitate, cu scopul de a rezolva o problemă 
comună și de a demonstra că implicarea civică 
aduce rezultate, indiferent de situația politică la 
nivel de țară.

Foto:	diez.md
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CONCLUZIE
Constatarea lipsei unei tradiții a participării, solidarității şi respectului reciproc, 
dar și a valorificării, atât de către autorități, cât și de cetățeni, a contribuțiilor 
tuturor indivizilor în societate, conduce la înțelegerea faptului că este absolut 
necesar de a fi dezvoltate aptitudinile sociale ca, empatia, toleranţa, activismul 
şi sprijinul reciproc, care ar trebui învăţate și aplicate cu adevărat de întreaga 
societate, dar în special de tineri care ne reprezintă viitorul.

Proiectul pilot urmărește creșterea participării tinerilor, care trebuie să aibă 
în vedere atât schimbarea culturii participative prin implicarea tinerilor la 
luarea deciziilor la nivel organizațional sau comunitar, ținându-se cont și de 
contribuțiile indivizilor și grupurilor privind problemele de interes comun.
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https://ipp.md/2017-12/cresterea-rolului-parintilor-si-comunitatilor-in-guvernarea-educatiei-studii-
https://ipp.md/2017-12/cresterea-rolului-parintilor-si-comunitatilor-in-guvernarea-educatiei-studii-
https://cntm.md/news/indexul-de-tineret-realizat-de-cntm-publicat-pe-platforma-cooperarea-sud-sud-me
https://cntm.md/news/indexul-de-tineret-realizat-de-cntm-publicat-pe-platforma-cooperarea-sud-sud-me
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Voluntariat/Voluntariat_2015.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Voluntariat/Voluntariat_2015.pdf
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Tinerii constituie un grup social foarte 
important în RM din perspectiva dezvoltării 
sociale, dar mai ales a dezvoltării capacităților 
umane. Nivelul și modul de integrare al tinerilor 
în societate este un lucru esențial pentru 
viitorul lor în Moldova. Prin urmare, sistemul 
de învățământ nu contribuie în bună parte la 
formarea abilităților necesare pentru a intra pe 
piața de muncă. În acest caz, se explică faptul că 
tot mai puțini tineri aleg să-și continue studiile 
din cauză că acestea nu îi prea ajută, în același 
timp cînd nivelul de studii este important la 
angajarea în câmpul muncii.

Școala nu pregătește de viață, 
iar angajatorii nu vor tineri fără experiență

Există evidențe considerabile care demonstrează 
că tinerii sînt defavorizați pe piața muncii. 
Lacunele din sistemul de învățămînt reduce 
perspectivele tinerilor, lăsându-i nepregătiți 
pentru cerințele pieței de muncă. Tinerii 
confirmă de sine stătător acest fapt. De 
exemplu, în sondajul realizat de CHALLENGER 
în perioada martie - aprilie 2020, 63,3% 
de respondenți au menționat că școala sau 
universitatea nu i-a pregătit de viață. La acest 
chestionar au participat 1 143 de tineri din 
întreaga țară, dintre care majoritatea cu studii 
medii - 38,3% și studii superioare - 56,9%. 

Cu studii
medii
incomplete

Cu studii
medii

Cu studii
superioare

4,2%
38,3%

56,9%

Crezi că școala/universitatea 
te-a pregătit suficient pentru viață?

5,5%

NȘ/NR

23%19%DA NU

Sursa:	Sondaj	Challenger,	2020

Tinerii nu au cunoștințele și înțelegerea 
necesară privind viitoarea sa profesie. Deseori, 
alegerea profesiei nu se bazează pe necesitățile 
pieței muncii în anumite specialități. Se observă 
o tendință de alegere a specialităților cu profil 
umanitar și mai puțin cu profil tehnic, ceea ce 
duce la un exces de specialiști din domeniul 
umanist și deficitul celor din domeniul tehnic. 
Ca rezultat, mulți absolvenți ai instituțiilor de 
învățământ nu sunt angajați conform specialității 
sau au nevoie de recalificare pentru încadrare 
în câmpul muncii.

Sistemul de învățământ din Republica Moldova nu pregătește suficient 
tinerii pentru piața muncii.STATUS QUO:

Foto:	ea.md
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Tinerii nu au nici experiență de lucru prin 
care ar căpăta abilități practice și cunoștințe 
necesare pentru a-și găsi un loc de muncă. De 
asemenea sunt lipsiți de contactul cu piața de 
muncă și respectiv de potențialul de a-și face 
o rețea de cunoștințe la fel de importante 
pentru angajare. Experiența este vitală: un 
tânăr cu puțină experiență este net avantajat 
față de altul fără experiență. Specificul forței de 
muncă tinere duce la competitivitate scăzută a 
acesteia în comparație cu alte grupuri de vârstă. 
Astfel, cererea pe piața forței de muncă pentru 
această categorie de lucrători este mică. Asta 
se confirmă și prin rata șomajului de două ori 
mai mare în rândurile tinerilor de vârsta 15-29 
ani comparativ cu media națională.

Rata șomajului în Republica Moldova, 
în 2016

Categoria
de vârstă
15 -29 ani

Media
la nivel
de țară

8,1%

4,2%

Sursa:	
Tinerii	pe	piața	muncii	din	Republica	Moldova:	

competențe	și	aspirații,	2017

Împreună, aceste cauze contribuie la 
decalajul dintre salariile inițiale de angajare 
și productivitate. Agenții economici sunt 
descurajați de a angaja tineri, neștiind care este 
productivitatea lor. De sistemul de învățămînt 
este legat faptul că angajatorii sunt nevoiți să 
suporte cheltuieli pentru pregătirea inițială a 
tinerilor specialiști, care vin în câmpul muncii 
nepregătiți.

SOLUȚIA:
Orientarea profesională de pe băncile școlii

Ce?

Orientarea profesională în școli și licee ca obiect 
obligatoriu de predare în locul obiectului Ora 
Clasei.

Cine?

Ministerul Educației și Cercetării a Republicii 
Moldova și agenții economici.

Cum?

Prin combinarea orelor teoretice și orelor 
practice care vor duce la creșterea eficienței 
programului de pregătire a tinerilor pentru 
câmpul muncii.

a) Motivarea cadrelor înalt calificate, a 
specialiștilor din diverse domenii de 
activitate. Vor fi antrenați în proiect 
specialiști cu experiență, cărora li se va 
oferi onorariu decent. Specialiștii vor instrui 
tinerii ca aceștia fie informați și ghidați 
corect pentru a corespunde standardelor 
necesare și necesităților reale din cîmpul 
muncii. 

Foto:	jobconnect.ro

Foto:	jobconnect.ro
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b) Introducerea obiectelor: Orientare 
profesională ca obiect obligatoriu de 
predare în școli și licee. Nu este nevoie 
de ore adăugătoare, dar se va  înlocui cu 
obiectul Ora Clasei sau Ora de dirigenție, 
care se predă în școli și licee. Numărul de ore 
va fi același (48 ore/lună), însă eficacitatea 
va fi mai înaltă.

c) Obiectul de orientare profesională va fi 
însoțit de testele de orientare profesională 
care ar trebui să fie obligatorii în aceste 
instituții. Astfel în urma acestor teste de 
orientare profesională tinerii absolvenți își 
vor putea descoperi adevăratele aptitudini 
și profesiile care li se potrivesc cel mai bine.

d) Agenții economici sau angajatorii vor fi 
motivați să facă parte la acest proiect prin 
implicarea în instruiri. Aceștia vor ghida 
tinerii în carieră pentru ca să-și atragă 
ulterior angajați. Orientarea profesională 
calitativă oferită de angajator, va motiva 
unii tineri să urmeze profesia din domeniu, 
aceștia vor urma studiile necesare și se vor 
angaja în domeniul necesar angajatorului.

COSTURILE:

Cât?

Va fi nevoie de 16 specialiști competenți în 
diferite domenii, care o să știe să combine 
orele teoretice și practice pentru orientare 
profesională calitativă. În mediu un specialist 
va fi plătit cu un salariu de 10 000 lei pe lună. 
În acest proiect vor fi instruiți elevi din 124 

instituții de învățământ preuniversitare din 
mun. Chișinău. Costul total estimat este de  
100 000 Euro, în care se includ cheltuieli pentru 
remunerare și materiale didactice. Acest proiect 
este un proiect pilot care este planificat pentru 
o perioadă de 12 luni.

Avantajele soluției propuse:

 Tinerii vor fi informați corect despre piața 
muncii din Republica Moldova de pe băncile 
școlii sau a liceului.

 Absolvenții celor 2 forme de învățămînt 
vor putea descoperi și înțelege adevăratele 
aptitudini și domeniile care li se potrivesc cel 
mai bine conform vocației.

 Formarea competențelor tinerilor pentru 
ca aceștia să poată deveni specialiști înalt 
calificați și bine plătiți.

 Angajatorii vor fi mult mai eficienți - având 
lângă ei tineri profesioniști.

 Salarii mai mari pentru tineri și venituri mai 
mari pentru angajatori!

CONCLUZIE
Acest proiect este necesar și esențial de implementat atâta timp cât în 
Republica Moldova sistemul de învățământ nu pregătește suficient tinerii 
pentru piața muncii. Prin soluția propusă ne dorim să înlăturăm aceste lacune 
și să le dăm tinerilor un suport important care va duce la eficacitate și înaintare 
în carieră. Orientarea în carieră reprezintă unii dintre cei mai importanți piloni 
în dezvoltarea și crearea unui tânăr specialist în domeniu. Acești piloni vor 
servi drept suport pentru cei care vor să dezvolte aceste capacități și direcții 
în continuare pentru ca și alți tineri să creeze o societate mai bună.

Foto:	digi24.ro
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Status Quo - Conform datelor Biroului Național de Statistică din 2018, tinerii cu vârsta cuprinsă 
între 14 și 35 ani reprezintă 34% din populația Republicii Moldova. 

În anul 2018, conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor, doar 5 raioane din 
35 din Republica Moldova au cheltuit pentru un tânăr mai mult decât media națională, 
aceasta fiind de 23,90 MDL.

Raion
Cheltuieli per tânăr                

în anul 2016
Cheltuieli per tânăr     

în anul 2017
Cheltuieli per tânăr         

în anul 2018
lei lei lei

Basarabeasca 0,00 2,00 3,00
Briceni 0,00 12,10 20,30
Căușeni 0,00 1,60 1,30
Cimișlia 0,00 0,00 0,00
Dubăsari 0,00 24,00 11,10
Fălești 0,00 7,80 3,70
Glodeni 0,00 0,00 0,00
Leova 0,00 2,70 3,20
Nisporeni 0,00 127,10 628,40

Tabel 1. Evoluția anuală a cheltuielilor per tânăr, în lei (2016 - 2018)

Conform unui studiu de evaluare elaborat pentru 
UNICEF Moldova de către Institutul de Politici 
Publice se relatează că la nivel local, doar 5% din 
tineri au fost implicați în procese de consultare 
a bugetelor publice locale. 

Mai mult de atât, în anul 2016, unele autorități 
nu au aprobate și nici preconizate mijloace 
financiare pentru activități preconizate 
tinerilor. În localitățile Basarabeasca, Briceni, 

Căușeni, Cimișlia, Dubăsari, Fălești, Glodeni, 
Leova și Nisporeni prioritățile tinerilor lipsesc de 
pe agenda autorităților. Bugetele predestinate 
tinerilor sunt neglijate, în anul 2016 s-a preconizat 
9.485,6 mln de lei, însă s-a aprobat 6.526,8 mln 
de lei. Din raioanele sus-menționate, putem 
prezenta că evoluția bugetelor nu a crescut 
semnificativ, drept dovadă, prezentăm Tabel 
1. Evoluția anuală a cheltuielilor per tânăr, în lei 
(2016-2018).

UNICEF	Moldova.	Forum	Național	al	Tineretului	2019,	organizat	de	CNTM
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SOLUȚIA CHALLENGER 7

În urma celor analizate, am identificat că este 
nevoie de acordarea dreptului de lobare 
instituţionalizată a politicilor de tineret unei 
organizaţii cu o reprezentare largă a tinerilor.

O instituție competentă și care reprezintă tinerii 
ar putea fi Consiliul Național al Tineretului din 
Moldova (sau oricare altă organizație potrivită), 

care este o structură asociativă a 61 de 
organizații de tineret, ce promovează drepturile 
tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de 
tineret în procesul de elaborare, implementare 
și evaluare a politicilor de tineret. Recomandăm 
o nouă structură în cadrul CNTM (sau oricare 
altă organizație potrivită) care ar fi responsabili 
de: 

Realizarea acestei priorităţi poate fi efectuată 
prin modificarea Legii cu privire la tineret și 
Legea privind actele legislative prin care se va 
acorda atribuţiile necesare CNTM (sau oricare altă 
organizație potrivită) de a veni cu recomandări la 
caietele de divergenţe ale proiectelor legislative 
care pot influenţa tinerii. 

Exemplul României: Guvernul este obligat prin 
lege să consulte Consiliul Național al Tinerilor 
din România înainte să elaboreze politici de 
tineret, iar un membru desemnat al CNTR are 
vot consultativ în cadrul Consiliului Economic și 
Social. Aceste facilități lipsesc din cadrul legal 
al Republicii Moldova.

	 avizarea cu caracter consultativ a legilor, regulamentelor, hotărârilor de guvern, 
deciziilor consiliilor raionale, ordinelor ministeriale care ar putea influenţa tinerii;

	 participarea la gestionarea, monitorizarea și evaluarea a modului în care sunt 
repartizaţi și cheltuiţi banii alocaţi de la bugetul de stat pentru sectorul de 
tineret;

	 co-crearea de politici de tineret împreună cu ministerul, susţinute de stat;
	 cercetarea domeniului de tineret din fonduri acordare din bugetul naţional;
	 participarea la lucrările grupurilor de lucru care vor analiza și vor veni cu 

propuneri pentru îmbunătăţirea unor domenii cheie din sectorul de tineret.

Conferința	
Națională	Politici	și	
servicii	de	tineret	
pentru	fiecare	

tânăr	din	Republica	
Moldova,		

ediția	2019
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AVANTAJELE SOLUȚIEI PROPUSE

Acordarea unui statut cvasi guvernamental 
CNTM (sau oricare altă organizație potrivită) 
în acest context ar putea servi ca o plasă de 
siguranţă și garanţii pentru tineri, ce va asigura 
gestionarea eficientă a bugetelor pentru tineret, 
reprezentativitatea participativă în elaborarea 
politicilor de tineret. Practica utilizată în 
România va deveni viabilă și pentru Moldova, 
unde autorităţile publice locale vor fi obligate 
prin lege să consulte tinerii în procesul de luare 
a deciziilor care influențează sau pot influenţa 
tinerii.

Prin implementarea acestor mecanisme se va 
garanta o contribuţie echidistantă și prietenoasă 
tinerilor. Această practică este implementată și 

în alte ţări din Uniunea Europeană și are efecte 
benefice pentru tineri. Astfel, în anul 1964 
a fost creată structura Consiliul comitetelor 
naționale europene pentru tineret. Această 
organizație este o structură umbrelă a consiliilor 
naționale de tineret din Europa. Prin exemplul 
de colaborare dintre aceste 2 structuri, dorim 
să demonstrăm eficiența implementării și 
promovării a conceptului de co-management 
dintre CNTM (sau oricare altă organizație 
potrivită) și MEC (anterior MECC). Desigur că în 
cadrul Uniunii Europene aceste procese au durat 
decenii, dar Republica Moldova poate prelua 
direct practica europeană și să o implementeze 
evitând greșelile anterioare ale vecinilor din 
Vest.

CONCLUZIE

În urma analizei minuțioase a lacunelor din sectorul de tineret din 
Republica Moldova am concluzionat, că este nevoie de o soluție de a spori 
reprezentativitatea tinerilor în procesul decizional și de colaborare eficientă 
între instituțiile publice, care reprezintă tinerii în procesele de elaborare 
și implementare a politicilor de tineret și anume între MEC (anterior MECC) 
și	 CNTM	 (sau	 oricare	 altă	 organizație	 potrivită). Aceasta ar putea modifica 
semnificativ într-o formă pozitivă datele statistice prezentate anterior, care au 
stat la baza formării acestei soluții.

Conferința		
de	tineret	a	

Uniunii	Europene.	
Foto	Alex	Tudor		

Agerpres
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I. STATUS QUO

Conform datelor PNUD.md:

	Moldova ocupă locul 11 în lume la capitolul 
emigrare;

	un sfert din populație locuiește în afara țării:
	în perioada ultimelor recensăminte (2004 și 

2014), populația a scăzut de la 3,3 mil la 2,8 
mil pers.;

	2/3 din persoanele care au plecat sunt din 
zone rurale și sunt preponderent tineri.

Potrivit chestionarului efectuat în luna martie 
2020 de către echipa CHALLENGER, ed.7, cu 
privire la identificarea problemelor de bază a 
tineretului din RM și soluțiilor privind înlăturarea 
acestora, s-a constatat că, una din principalele 
probleme identificate de tineri sunt Lipsa 
Oportunităților (8,3% din respondenți).

Conform chestionarului CHALLENGER, prin 
Lipsa Oportunităților respondenții s-au referit la:

În același timp, conform aceluiași chestionar, 
la întrebarea „Cum personal s-ar implica tinerii 

în soluționarea problemei menționate” au fost 
acordate următoarele răspunsuri:

În concluzie, am stabilit că, Lipsa Oportunităților 
este o problemă reală, care este caracterizată 
în mai multe feluri (oportunități de dezvoltare 
profesională, oportunități de dezvoltare 
personală, locurilor de agrement etc). Totodată, 
s-a constatat că marea majoritate a tinerilor 
sunt gata să se implice în soluționarea problemei 
abordate, prin propunerea soluțiilor, expunerea 

opiniei, sau solicitarea de soluții de la factorii 
de decizie. În aceeași ordine de idei, echipa 
Guvernului consideră alarmantă cifra de peste 
10% a tinerilor care au menționat că nu doresc 
să se implice în soluționarea problemei și că 
preconizează să plece peste hotare, or, faptul 
dat probează cu certitudine veridicitatea tezei 
abordate, care obligatoriu necesită a fi eradicată.

Lipsa Oportunităților ar însemna:

Cum personal s-ar implica tinerii în soluționarea problemei menționate?

Lipsa locurilor
de agrement și dezvoltare

17,2%

31%

37,9%

Lipsa Oportunităților
pentru dezvoltarea personală

Lipsa Oportunităților
pentru dezvoltarea profesională

28,4%

21,1%

20%

17,9%

10,5%

2,1%

pot să propun soluții

pot să-mi expun părerea

pot să cer soluții de la factorii de decizie

pot să propun soluții implicându-mă în politică

nu mă implic, plec peste hotare

rămân acasă, dar nu pot face nimic

Sursa:	Chestionar	CHALLENGER7

Sursa:	Chestionar	CHALLENGER7
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CE?

Urmare efectuării cercetărilor de rigoare, în scopul 
creierii mai multor oportunități, prin implicarea 
nemijlocită a tinerilor, echipa Guvernului 
propune organizarea unui Festival cu genericul 
„SmartStart. Creează oportunități acasă.”, cu 
elemente de divertisment, care va determina 
și încuraja tinerii să propună soluții privind 
anihilare problemei abordate, implementarea 
acestor soluții, cu suportul nemijlocit a statului, 
prin acordarea granturilor în acest sens.

Conceptele de bază:
1. Organizarea a câte 3 festivaluri, pe perioada 

estivală a anului (mai - septembrie), în zonele 
principale ale țării - Nord, Centru, Sud.

 Organizatorul va depista locul desfășurării 
evenimentului și va stabili data exactă a 
acestuia.

2. Accesul beneficiarilor la festival la fel va fi cu 
titlu gratuit.

3. La intrare la eveniment, tinerilor li se va 
propune completarea unui chestionar cu 
scopul de a afla opinia tinerilor cu privire la 
faptul ce fel de oportunități urmează de a fi 
create în zona sa și cum?

4. În prima fază a festivalului vor fi organizate 
traininguri, workshopuri, masterclass-uri 
ș.a. pentru a mentora tineri în identificarea 
și implementarea soluțiilor în scopul creării 
oportunităților.

5. În faza a doua, tinerii vor propune proiecte 
concrete pentru crearea oportunităților în 
localitățile de baștină.

6. Ulterior, organizatorii concursului, prin 
intermediul unei Comisii specializate, în 
termen de o săptămână, vor selecta trei idei 
de proiect per eveniment, cărora le vor acorda 
a câte 50.000 lei pentru implementarea 
evenimentului propus.

 Comisia specializată va fi creată din a 
câte doi reprezentanți ai organizațiilor 
desemnate responsabile pentru organizarea 

II. SOLUȚIA

Sursa:	MentorME
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evenimentului. Decizia va fi luată cu votul 
majoritar al membrilor.

7. Implementarea proiectului și utilizarea 
resurselor financiare va fi monitorizată de 
către organizatorii evenimentului.

CINE?

Decizia cu privire la organizarea festivalurilor se 
ia prin Hotărîre de Guvern.

Instituțiile publice responsabile se desemnează:
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
(MECC), în colaborare cu Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), 
Centrele de Tineret din RM  și Consiliul Național 
al Tineretului din RM.

MECC se va desemna responsabil pentru 
elaborarea și prezentarea spre aprobare 
către Guvern a Regulamentului cu privire la 
desfășurarea Festivalulului „SmartStart”.

Principiile de bază în vederea organizării 
festivalului, elucidat obligatoriu în Regulament:
1. Maximum transparență;
2. Atragere de fonduri financiare externe;
3. Mediatizarea maximă a evenimentului.

CUM?

1. Va fi creat cadrul legal corespunzător, cu 
principii exacte și bine definite;

2. Vor fi elaborat regulamentul de organizare a 
festivalului;

3. Vor fi selectate persoanele/organizațiile care 
vor fi responsabile de organizarea aspectelor 
tehnice a evenimentelor.

CÎT?

Finanțare:
	500 mii lei - organizarea tehnică per 

eveniment;
	450 mii lei - oferirea granturilor;

Totodată, se va ține cont de posibilitatea atragerii 
fondurilor externe (finanțări de la ambasade 
externe, ONG internaționale, programe de 
dezvoltare internaționale).
Se vor percepe plăți de la agenți economici 
pentru plasarea de produs.

Timp:
Pregătirea cadrului legal - 2 luni.
Organizare părții tehnice - 1 lună per eveniment.
Identificarea câștigătorilor granturilor și 
monitorizarea implementării proiectelor - 3 luni.

Resurse umane:
Va avea loc atragerea masivă a voluntarilor.
Totodată, se vor contracta agenții economici în 
vederea asigurării organizării aspectelor tehnice.

1. Implicarea tinerilor în identificarea soluțiilor privind crearea oportunităților în localitățile de 
baștină;

2. Ghidarea și acordarea suportului (inclusiv financiar) tinerilor în vederea implementării soluțiilor 
identificate;

3. Motivarea tinerilor prin crearea oportunităților la ei acasă, ceea ce va duce la diminuarea 
procesului de migrație din țară. 

III. AVANTAJE

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/blog/2018/making-the-most-of-emigration.html 
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/blog/2018/making-the-most-of-emigration.html 
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=479
https://anofm.md/
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STATUS QUO:

În Republica Moldova, alcoolul este accesibil 
pentru populație, inclusiv și pentru tineri, 
provocând un nivel înalt de consum, ce duce la 
probleme în societate și consecințe economice 
și medicale negative asociate cu alcoolul. Într-
un sondaj efectuat de participanții celei de-a 
VII-a ediție a programului CHALLENGER, pe 
un eșantion de 1143 de tineri, cu vârsta de 
la 18 până la 35 ani, 65% din respondenți au 
menționat că tinerii consumă mult alcool.

Crezi că școala/universitatea 
te-a pregătit suficient pentru viață?

NȘ/NR
181

219

743DA

NU

Sursa:	Sondajul	Challenger	Ediția	VII-a

Într-un studiu din 2009 efectuat de Donaldson 
L. se menționează că, 64% din tineri văd alcoolul 
ca mijloc de distracție la sărbători. Iar studiul și 
analiza făcută de Ministerul MSMPS și Nota 
sa [2] indică o relație cauzală între consumul 
de alcool și peste 200 de boli și leziuni, BNT, 
inclusiv cancer, boli cardiovasculare (BCV) și boli 
hepatice; precum și în boli transmisibile precum 
HIV/SIDA, tuberculoză și pneumonie dobândită 
în comunitate. Problema consumului de alcool 
se regășește și într-un raport din iunie 2017 
făcut de MSMPS și OMS [3] Cunoștințele, 
Atitudinile și Practicile privind consumul de 
alcool, unde 68% dintre consumatorii de alcool 

au menționat că ei consumă aceeași cantitate 
de alcool ca și 30 de zile în urmă. [5][6]

Propunem o soluție inovatoare, prin 
Organizarea Festivalului “Distrează-te 
Sănătos”

Prin acest festival noi dorim să:
 Organizăm alternative pentru distracții și 

petrecerea timpului liber;
 Încurajăm întâlnirile pentru familii, tineri și 

maturi cu băuturi fără alcool;
 Organizăm concursuri sportive pentru 

tineri și copii împreună cu antrenori care va 
promova un mod sănătos de viață;

 Oferim suportul persoanelor afectate de 
acest viciu al consumului de alcool prin 
desfășurarea campaniei de Crowdfunding.

 Crearea unei atmosfere plăcute fără alcool 
pentru tineri, inclusiv familiilor tinere cu 
copii.

 Promovarea producătorilor autohtoni din 
sectorul privat și a produselor sănătoase.

CINE?

În activitatea pe care ne-am propus să o 
realizăm, vom implica Tinerii, Familiile, Mass-
Media, ONG-uri și partenerii din sectorul privat.

CUM?

Conform experților în sociologie Balduck, 
Maes și Buelens [4], impactul social și cultural 
al evenimentelor și festivalurilor are drept 
avantaj perioada de manifestare a acestora, 
impactul social reprezentând consecințe pe 
termen scurt, în timp ce impactul cultural se 
manifestă pe termen lung, ceea ce înseamnă că 
organizarea unui festival va aduce beneficii nu 
doar în termen scurt ci și pe termen lung asupra 
culturii oamenilor, faptul că aceste schimbări 
pot să fie cauzate în mod direct de către 
evenimente sau festivaluri (de exemplu, muzica, 
practicarea sportului) sau în mod indirect  
(de exemplu schimbarea percepției, poți să 

Tinerii consumă mult alcool, o zic chiar tinerii într-un sondaj realizat de programul 
Challenger.
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petreci, distrezi fără sa consumi alcool sau faptul 
că alcoolul este un element inevitabil pe masa de 
sărbătoare), denotă că organizarea festivalurilor 
urmează schimbarea percepției umane. Acest 
aspect este legat de recunoașterea pozitivă a 
comunității, în sensul în care ideile și impresiile 
persoanelor despre comunitate se modifică în 
sens pozitiv, dar și de îmbunătățirea calității vieții 
în comunitate. Creșterea simțului de comunitate 
este un alt impact pozitiv al evenimentelor și 
festivalurilor. Astfel, putem afirma că prezența 
evenimentelor și festivalurilor în comunitate 
contribuie la evoluția comunității și la crearea 
unui mediu benefic pentru membrii comunității. 

 Voluntarii din ONG-uri vor contribui 
la organizarea și buna desfășurare a 
evenimentului;

 Partenerii privați vor contribui prin donații, 
bunuri, materiale cît și prin participarea 
directă, prin promovarea elementelor 
sănătoase și benefice pentru sănătate;

 Partenerii publici vor elibera autorizația de 
desfășurare a evenimentului;

 Mass-Media va promova evenimentul, 
oferind vizibilitate și informare;

 Va fi creat regulamentul de organizare 
și funcționare cu principii exacte și bine 
definite; 

 Ne propunem atragerea fondurilor locale și 
externe de finanțare; 

 Vor fi selectate persoanele/organizațiile 
care vor fi responsabile de organizarea 
aspectelor tehnice și contractarea 
interpreților/persoanelor publice.

COSTUL

Fiecare proiect presupune și anumite costuri, 
indiferent de sunt materiale, umane sau de 
timp. Printr-un buget modest de 500.000 
lei, cu implicarea și dedicația a cca 40 de 
voluntari, fermieri, agenți economici, organizații 
neguvernamentale, cu un timp de pregătire 
de 2 luni ne propunem să sensibilizam și 
informăm despre importanța sănătății tinerilor 
și necesitatea preveniri printr-un mod sănătos 
de viață.
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AVANTAJELE: 

Promovarea sănătății și crearea unei imagini 
bune în rândul țărilor Europene.

Strategia noastră vizează valorile europene ca 
sănatatea, diversitatea culturala, democratia, 
egalitatea si altele, organizând acest festival vom 
demonstra că putem face o schimbare în cultura 
noastră.  Strategia va deveni un precedent de 
organizare culturală și promovarea sănătății, ce 
are ca scop implementarea practicilor bune în 
societate.

Promovarea producătorilor autohtoni din 
sectorul privat și a produselor sănătoase.

Strategia noastră dorește să promoveze 
producătorii autohtoni și produsele sănătoase, 

prin participarea lor la acest festival. Astfel 
creăm un mediu favorabil și necesar pentru 
promovarea producătorilor autohtoni cât și 
pentru comunitate să se poată bucura de 
produse proaspete și sănătoase. 

Oferirea suportului persoanelor afectate 
de acest viciu al consumului de alcool prin 
desfășurarea campaniei de Crowdfunding.

Dorim să organizăm o campanie de Crowd-
funding pentru a oferi un suport persoanelor 
ce suferă de alcoolism, cât și pentru măsuri de 
prevenire a acestui viciu. Banii vor fi colectați 
în timpul festivalului și vor fi redirecționate ca 
donație.

CONCLUZIE

Organizarea și desfășurarea unui festival non-alcool, ar fi un precedent benefic 
pentru întreaga comunitate, economie, și nemijlocit reputația Republicii 
Moldova. Acest festival ar fi un exemplu pentru tânăra generație și un prim 
pas conștient privind practicele sănătoase de petrecerea timpului frumos și 
sănătos. Prin organizarea acestui festival, ne propunem să atragem atenția 
asupra obișnuințelor oamenilor de a consuma alcool la fiecare sărbătoare, ne 
dorim ca oamenii să petreacă timpul într-un mediu fără alcool, pentru a simți 
beneficiile modului sănătos de viață, iar practicarea cu succes acestor practici 
va reduce consumul de alcool. Prin campania de crowdfuning vom sensibiliza 
și oferi suport beneficiarilor de acest viciu. Totodată, prin intermediul acestui 
Festival ne vom axa pe informarea și încurajarea tinerilor să prevină și să reducă 
consumul abuziv de alcool.
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Alcoolul = substanța de abuz a tinerilor!STATUS QUO:

Alcoolul este substanța de abuz cel mai frecvent 
utilizată de către tineri. Conform OMS, consumul 
excesiv de alcool este consumul a cel puțin 60 
grame de alcool pur la bărbați sau 40 grame 
de alcool pur la femei, minim 1 dată în ultima 
lună.[1] Conform rapoartelor OMS, consumul 
de alcool pur la persoanele cu vârsta 15+ este 
de 15,2 litri per capita pentru anul 2016,[2] 
respectiv aproximativ 1,3 litri de alcool per lunar. 

Prețul băuturilor alcoolice în Republica Moldova 
este unul dintre cele mai scăzute, comparativ cu 
media europeană.[3] După indicele prețurilor 
băuturilor alcoolice pentru anul 2017, Moldova 
se află pe penultimul loc, având un indice mai 
mare doar decât Ucraina, acesta fiind de 48,04, 
în timp ce media europeană este de 100.[4]

Politica de prețuri este printre cele mai cost-
eficace intervenții privind controlul alcoolului.
[3][5][10] Conform notei de evidență pentru 
politici elaborat de OMS pentru îmbunătățirea 
legislației Republicii Moldova, o creștere cu 
doar 10% a prețului la alcool ar putea reduce 
consumul de alcool cu 3-10%.[3]

In concluzie, cauza acestei probleme este 
accesibilitatea alcoolului și prețul extrem de 
scăzut în comparatie cu UE.

O soluție ar fi majorarea accizelor cu 50% la 
băuturile alcoolice și introducerea prețului 
minim per unitate de alcool (PMU)  sub nivelul 
căruia nu poate fi comercializat. Majorarea 
accizelor va avea ca impact scăderea consumului 
de alcool în rândul consumatorilor moderați, 
iar PMU va reduce consumul de alcool în 
rândul consumatorilor înrăiți, care va avea 
impact și asupra consumatorilor moderați prin 
reducerea poverii costurilor sociale și alte daune 
secundare[10]

CINE?
  
Principalii actori care pot efectua aceste 
modificări sunt Guvernul Republicii Moldova în 
colaborare cu Parlamentul Republicii Moldova 
la nivel legislativ. De asemenea, necesită 
implicarea mass-media pentru popularizarea 
ideii și prevenirea percepțiilor negative din 
partea populației.

CUM? 

Parlamentul adopta majorarea accizelor la alcool 
prin votarea legii bugetului și introducerea 
taxei la comercializarea bauturilor alcoolice in 
magazine. 

Indicele prețurilor băuturilor alcoolice pentru anul 2017 în Europa
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AVANTAJELE: 

Reducerea consumului de alcool

Creșterea prețurilor la alcool, scade consumul 
de alcool. Conform unei sinteze realizate în 
2013 s-a stabilit că creșterea prețului cu 10% 
poate reduce consumul consumul alcoolului în 
general cu 4,9%, mai precis, consumul de bere 
cu 2,9%, de vin cu 4,6% și de băuturi spirtoase 
cu 5,4%.[3] Mai mult, consumul de alcool în 
rândul consumatorilor înrăiți poate scădea cu 
2,8%.[3] 

Introducerea prețului minim per unitate (PMU) 
este o soluție alternativă aplicării accizelor, 
în special pentru alcoolul ieftin. PMU, la fel 
contribuie la scăderea consumului de alcool, 
în special în rândul consumatorilor înrăiți și a 
populației cu venituri mici.[10] De exemplu, 
conform unui studiu realizat în Scoția s-a 
stabilit că implementarea unui PMU de doar 
0,5 lire sterline poate genera reduceri de 3,5% 
a consumului de alcool în general, iar în rândul 
consumatorilor înrăiți reducerea de consum 
este de 7%.[3]

Creșterea veniturilor la bugetul de stat

Creșterea prețului la alcool generează venituri 
la bugetul de stat. Prețul mediu estimat de 
comercializare cu amănuntul pentru băuturile 
alcoolice (pentru 50 cl de bere, 75 cl de vin 
de masă, 70 cl de băuturi spirtoase locale 
și 70 cl de băuturi spirtoase importate) în 

Republica Moldova este printre cele mai mici 
pentru băuturile spirtoase comparativ cu 
țările din Regiunea Europeană a OMS, atât 
pentru brandurile locale, cât și cele de import.
[3] Conform datelor publicate de Ministerul 
Finanțelor în 2015, reiese că veniturile la bugetul 
de stat de pe seama accizelor pentru băuturile 
alcoolice au constituit 532 907 mii MDL (1,2% 
din bugetul public național).[3] Respectiv, o 
creștere de 50% a accizelor la alcool ar genera 
venituri suplimentare de 266 454 mii MDL, 
bani care vor putea fi investiți în domenii cheie 
- educație sau sănătate pentru tineri. 

Societate sănătoasă

Studiile Comisiei Europene relatează că unul din 
zece decese în rândul tinerilor de 15-29 ani și 
unul din patru decese în rândul bărbaților tineri 
se datorează alcoolului.[1] Conform datelor 
Ministerului Sănătății, la nivel global circa 25% 
din totalul deceselor în grupul de vârstă 20 – 39 
de ani se datorează consumului nociv de alcool.
[6] 

Printre consecințele pe termen scurt generate 
de consumul de alcool de la o vârstă timpurie 
sunt moartea prin intoxicație etanolică 
acută, traumatisme (accidente rutiere, căderi, 
înec), agresiuni fizice (bătăi, viol), tulburări în 
dezvoltarea sistemului nervos, sinucidere,  
probleme școlare (absențe și rezultate slabe), 
alcoolism la vârsta adultă, risc de dezvoltare 
a altor dependențe (droguri, tutun) sau a altor 
comportamente de risc.[1][7][8]

Creșterea prețului la alcool reduce mortalitatea 
legată de alcool. Conform studiilor publicate de 
Wagenaar, Tobler & Komro în 2010, o dublare 
a impozitarii alcoolului poate reduce în medie 
cu 35% mortalitatea cauzată de alcool, cu 11% 
decesele în accidentele rutiere, 6% a bolilor cu 
transmitere sexuală, cu 2% a violenței și cu 1,2% 
a crimelor.[9]

Foto:	publika.md
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CONCLUZIE

În urma analizei datelor despre consumul de alcool în rândul tinerilor, am 
stabilit că alcoolul este substanța de abuz nr. 1 în rândul tinerilor și că tinerii 
sunt vulnerabili la consumul de alcool. Alcoolul este cauza unei serii de boli 
și tulburări comportamentale și de sănătate, în special în rândul tinerilor. O 
soluție viabilă ar fi ridicarea prețului accizelor pentru alcool și introducerea 
prețului minim per unitate de alcool (PMU) care ar face alcoolul mai greu 
accesibil pentru tineri din punct de vedere financiar și respectiv ar contribui la 
reducerea consumului de alcool în rândul tinerilor și prevenirea consumului de 
alcool în exces. Tinerii vor fi protejați de o serie de efecte negative și nocive 
provocate de consumul de alcool în exces precum o serie de boli, accidente 
rutiere, violență etc. Creșterea accizelor și PMU ar genera venituri suplimentare 
la bugetul de stat care vor putea fi investite în domenii cheie, precum educația 
sau medicina pentru tineri.
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STATUS QUO:  
VENITURILE INSUFICIENTE FAC TINERII SĂ PLECE PESTE HOTARE

Tinerii constituie un grup social important 
pentru țară. Emigrând, tinerii nu contribuie la 
fondul de pensii - numărul contribuabililor a 
scăzut cu aproximativ 54 000 în 2010-2014 
[1], iar ca efect crește vârsta de pensionare. 
Tinerii sunt importanți pentru a întreține rata 
de înlocuire demografică. Organizația Națiunilor 
Unite a prognozat că până în 2050 populația 
Republicii Moldova va ajunge sub două milioane 
de locuitori dacă nu se vor lua măsuri. [2]

Conform cercetării „Tinerii pe piața muncii” [3], 
mai bine de o pătrime dintre tinerii angajați după 
finalizarea studiilor, au părăsit locul de muncă 
din cauza salariilor mici, iar 17,7% din tineri au 

plecat la muncă peste hotarele ţării.

64,74% din 1143 de tineri care au participat 
la Chestionarul CHALLENGER susțin că 
nu sunt satisfăcuți de veniturile pe care le 
obțin. 22,30% nominalizează drept problemă 
principală veniturile și dintre aceștia - 27.05% 
spun că pleacă peste hotare din această cauză. 
Astfel, tinerii, persoane apte de muncă, aleg să 
muncească în altă țară - respectiv să plătească 
impozite și să cheltuie în țara gazdă. În același 
timp, în Moldova, (conform unui studiu publicat 
de Institutul Național de cercetări economice, în 
2018) mai mult de 7 din 10 companii susțin că 
au un deficit de forță de muncă [4].

Satisfacția tinerilor privind veniturile înregistrate

64,74%

12%

35,26%

Satisfăcuți de venituri/

Nu au răspuns

Nesatisfăcuți 

de venituri

În concluzie, observăm că, din cauza veniturilor mici la angajare, tinerii decid să plece 
peste hotare în căutarea unui loc de muncă, iar țara rămâne fără capital uman valoros, 
îmbătrânește și sărăcește.
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Astfel, pentru a crește veniturile tinerilor și ai motiva să rămână acasă, Guvernul propune:

SOLUȚIA

0% procente impozitare  
pentru salarizare timp de  
2 ani angajatorilor care oferă  
un salariu brut mai mare sau 
egal cu salariul mediu pe 
economie angajaților tineri.

CINE?

1. Tinerii
2. Guvernul, Ministerul Finanțelor
3. Parlamentul
4. Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă
5.  Angajatorii

CUM?

CÂT?

1. Tinerii CHALLENGER lansează o campania de advocacy prin care propun Guvernului 
și Parlamentului examinarea strategiei „0% procente impozitare pentru salarizare timp 
de 2 ani angajatorilor care oferă un salariu brut mai mare sau egal cu salariul mediu pe 
economie angajaților tineri.”

2. Ministerul Finanțelor/Guvernul consultă public și înaintează spre aprobare proiectul 
Parlamentului.

3. Parlamentul adoptă și modifică cadrul legal.
 Beneficiarul acestui proiect poate fi orice tânăr cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de 

ani, care poate fi angajat oficial în câmpul muncii conform legislației, pe o perioada 
nu mai mare de 2 ani cumulativ.

 Proiectul este orientat către instituțiile din domeniile public, privat și nonguvernamental, 
de scutire pot beneficia domeniile de activitate care la moment nu dispun de alte 
scutiri reglementate de către stat.

 Angajatorul nu va micșora salariile brute în cazul în care acestea sunt deja mai mari 
decât limita stabilită.

4. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă:
 Va crea și va distribui pe canalele sale (site oficial, pagină de anunțuri, cai interne de 

comunicare etc.) materiale informative privind noua politică prin care să informeze 
atât angajatorii, cât și angajații despre aceasta oportunitate și despre beneficiile ei.

 Va crea o rubrică nouă pe site-ul sau angajat.md pentru interacțiunea dintre angajatori 
și tinerii care caută un loc de muncă în corespundere cu noile prevederi, pentru a 
facilita și ușura accesibilitatea și comunicarea dintre cei vizați.

5. Angajatorii vor oferi locuri de muncă conform noii politici.

Posibilele cheltuieli pe care le poate înregistra statul sunt de 1150 lei per angajat.

La moment, dintr-un salariu total de 7953 lei, statul încasează taxe, impozite și cotizații 
în valoare de 2840 lei. În noile condiții valoarea va constitui 1690 lei.  Pentru a recupera 
pierderea de 1150 de lei (2840 - 1690 lei) va fi nevoie de 1,68 angajați, ceea ce este posibil 
odată cu creșterea numărului de angajați.
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Taxe încasate de stat dintr-un salariu pentru un salariu brut de 7953 lei

Salariul net al tânărului

1378.95
1689.22

1460.76
0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Acum În viitor

Posibiliatea recuperării
taxelor prin creșterea
numărului de angajati

Taxe plătite de angajator
Taxe plătite de angajt

ACUM:     
1 angajat - 2839,71 lei 

ÎN VIITOR: 
1,68 angajați - 2839,71 lei

TOTAL:
2839,71 lei

TOTAL:
1689,22

5,113.29
6,263.78

1378.95

1689.221460.76

0

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

9,000.00

În viitorAcum

Taxe plătite de angajator

Taxe plătite de angajt

Salariul net

AVANTAJ

PENTRU TÂNĂR:

     

Creșterea salariului cu 

1150,49 lei~22,5%

6236,78-5113,29=1150,49 lei 

AVANTAJE:

1. Vom creea condiții atrăgătoare de angajare pentru tineri care îi va motiva să rămână acasă.
 

În condițiile actuale, dintr-un salariu total de 7953 de lei, tânărul primește 5113 lei. Conform 
noilor prevederi, din aceeași sumă tânărul va primi 6263 lei, cu 1150 lei (22,5%) mai mult.  
În plus, acești 2 ani îi oferă tânărului timp pentru a acumula experiență → posibilitatea creșterii 
salariului.

2. Vom reduce rata șomajului și cheltuielile pentru indemnizații de șomaj prin  salarii atrăgătoare.
 

Conform studiului PNUD „Tinerii pe piața muncii” [3] 77% dintre șomerii tineri au renunțat să 
se angajeze, în procesul de căutare a unui post de muncă, din cauza salariilor mici.

Prin integrarea unui șomer (care primește îndemnizație) în câmpul muncii, statul obține 4464 
lei (economisește 2775 lei - indemnizația, încasează 1689 lei TIC1).
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[1] Manifestului CHALLENGER 2017-2018 https://www.challenger.md/wp-content/
uploads/2019/08/A4-Manifest-Tineri.pdf

[2] Populația Republicii Moldova în continuă scădere. https://www.dw.com/ro/moldova-
r%C4%83m%C3%A2ne-f%C4%83r%C4%83-oameni/a-18633585

[3] Tinerii pe piața muncii din Republica Moldova: competențe și aspirații, Chișinău 2017, 
Autorii: BUCIUCEANU-VRABIE Mariana, dr. în sociologie, conf., cerc., GAGAUZ Olga, 
dr. hab. în sociologie, conf., cerc. 

[4] Perfecționarea procesului de integrare a tinerilor specialiști cu studii superioare pe 
piața muncii din Republica Moldova. https://ince.md/uploads/files/1545389030_teza-
garbuz-veronica.pdf (pagina 45)

3. Oferim condiții pentru a crea noi locuri de muncă pentru tineri.
 

Angajatorii, motivați de „politica 0%”, vor prefera să angajeze tineri pentru că vor fi scutiți de 
achitarea impozitelor pentru aceștia.

Acum, pentru un salariu brut de 7953 lei, angajatorul cheltuie cu 1789 lei mai mult decât în 
noile condiții. (9742 lei acum vs 7953 în viitor)

Angajând 4,5 persoane se înregistrează economii financiare pe care angajatorul ar putea să le 
investească în salariul unui nou tânăr angajat. 

NOȚIUNI ȘI DEFINIȚII

Salariul net – salariul “curat” primit după reţinerea tuturor taxelor;
Salariul brut – salariul indicat în contractul persoanei angajate/contractate;
Salariul total – suma totală achitată de angajator pentru plata unui salariu;
TIC - taxe, impozite și cotizații.
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TEZA: Tinerii din Republica Moldova au venituri prea mici pentru a-și cumpăra o locuință.

EXPLICAȚIE: Veniturile tinerilor din Republica Moldova nu sunt racordate la cheltuieli, astfel 
aceștia nu-și pot face economii ca să investească într-o locuință proprie.

VENITURILE: În trimestrul IV 2019 câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a 
fost de 7813,1 lei, conform BNS. După reținerea tuturor impozitelor, angajatul primește 
6153 lei.

CHELTUIELILE TINERILOR: Veniturile tinerilor nu acoperă cheltuielile lunare, corespunzătoare 
unui trai decent, dar cu atât mai mult cheltuielile de contractare a unui credit imobiliar, 
chiar și cel garantat de stat, precum este Programul „Prima Casă”. Conform Biroului 
Național de Statistică, 70% din cheltuielile cetățenilor Republicii Moldova sunt destinate 
pentru hrană şi întreţinerea locuinţei. (2)

Exemplu de cheltuieli pe care trebuie să le realizeze tânărul la achiziționarea unei locuințe cu 
ajutorul programului Prima Casă, conform legislației în vigoare în anul 2020:

Avans; 73.70%

Comision; 17.00%

Raport de evaluare;
1.90%

Notar și ASP;
5,90%

Asigurare;
4,40%

Valoarea apartamentului: 
    500 mii lei

 credit 475 mii lei (apartament cu o 
cameră) - 24 mii euro

 avans 5% - 25 mii lei
 comisionul - 4 750 lei
 raportul de evaluare - 650 lei
 notar și ASP - 2 000 lei
 asigurare 1 500 lei
 cheltuieli de contractare  

a creditului - 33 900 lei 

Rata lunară - 3600 lei.

Această sumă depășește practic de 6 ori 
venitul anual al unui tânăr angajat și poate 
demotiva tânărul să cumpere o locuință. Suma 
respectivă nu include cheltuielile de reparație 
a apartamentului. Cheltuielile sunt mult mai 
mari pentru ca tânărul să poată să înceapă să 
locuiască în apartament. 

Un calcul aproximativ pentru o reparație - 117 
mii lei (fără mobilă și tehnică), doar pod, podea, 
uși, chiuvetă, cadă. 

Veniturile tinerilor din Republica Moldova nu le 
permit să agonisească bani pentru procurarea 
unei locuințe (costul căreia este estimat la 500 
mii euro, ceea ce depășește de 6 ori venitul anual 
al unui tânăr), aceștia fiind nevoiți să închirieze 
spațiu locativ la prețuri care reprezintă circa 
jumătate din veniturile acestora. La contractarea 
programului existent ,,Prima Casă” tinerii trebuie 
să achite o sumă de 33 900 de lei, sumă pe care 
aceștia pot să nu o dețină.

http://primacasa.gov.md/
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6621
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SOLUȚIA

CUM?

Un Program guvernamental „INVESTEȘTE ÎN 
TINE”, un împrumut până la 120.000 lei, fără 
dobândă, pentru persoanele fizice cu vârsta 
cuprinsă între 18 și 35 de ani, pentru o perioadă 
maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație. 

Creditul se acordă pentru acoperirea cheltuielilor 
de contractare a unui credit imobiliar (inclusiv 
prin programul „Prima casă”) și de achitare a 
ratelor lunare, dar și cheltuielile de reparație și 
mobilare.

Statul va garanta 80% din valoarea creditului, 
inclusiv dobânzile și comisioanele bancare și 
alte sume datorate de beneficiarul programului 
în baza contractului de credit. Dacă persoana 
nu lucrează, celelalte 20% vor fi garantate de 
un fidejusor1, iar dacă lucrează, cele 20% se 
garantează din salariul pe care îl primește. 
Perioada de grație a creditului este de 3 ani. 

Aici putem aduce exemplul României, unde un 
program	similar derulează din 2018, de care au 
beneficiat peste 5000 de tineri până la finele 
anului 2019.

1. Tinerii vor propune strategia Guvernului și 
Parlamentului cu ajutorul organizațiilor de 
tineret de care sunt reprezentați prin diverse 
modalități, de la companii de advocacy 
până la contactarea directă a deputaților 
(preponderent tineri, în cadrul audierilor 
cetățenilor). 

2. Strategia va fi examinată de către Guvern 
și Parlament, care prin lege vor institui 
programul de creditare al tinerilor. 

3. Ministerul Finanțelor va fi responsabil de 
implementare. Toate taxele, comisioanele și 

dobânzile bancare vor fi suportate de către 
stat, din bugetul Ministerului Finanțelor, 
care vor acorda anual conform numărului de 
cereri. 

Spre exemplu, în anul 2018, plafonul total 
al garanțiilor de stat care pot fi emise potrivit 
art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (2) și 
(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
50/2018 privind implementarea Programului 
guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE” este de 
600.000 mii lei). Guvernul va putea aproba anual 
un plafon de garanții și va negocia cu băncile 
cele mai bune condiții de realizare a programului 
și va crea parteneriat cu  băncile care oferă un 
pachet la cel mai avantajos preț pentru stat. 
Tranșele vor fi acordate treptat.

1.	Fidejusor - Persoana care, printr-un contract de fidejusiune încheiat cu un creditor, se obligă să garanteze acestuia 
o anumită creanță, executând el obligația atunci când debitorul principal nu o execută el însuși.

https://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=3105
https://www.gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Prezentare_Credite_tineri.pdf
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1. https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6597 Salariu mediu 
2. https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6621 Cheltuieli medii
3. http://primacasa.gov.md/ Program guvernamental ,,Prima Casă”
4. https://www.gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Prezentare_Credite_tineri.pdf 

Program guvernamental ,,Investește în tine” România
5. POLICY PAPER ”ACCESUL TINERILOR LA LOCUINȚE” Accesul tinerilor la locuințe

Impactul financiar al proiectului asupra bugetului de stat:

Pentru realizarea proiectului este nevoie de alocarea unui fond de garantare a creditului 
în proporție de 80% din suma creditului și de achitare a dobânzilor și taxelor băncilor. 
Statul va stabili un plafon anual pentru garanții, astfel încât să nu existe riscuri mari 
pentru buget. De exemplu pentru 1000 de cereri suma garantată de stat va constitui 
96 000 000 de lei.

AVANTAJELE:

Creditul va constitui un ajutor pentru tinerii care 
își doresc o locuință, va acoperi suma necesară 
pentru a procura o locuință prin credit imobiliar 
și pentru rate lunare, reparație, la latitudinea 
beneficiarului. 

1. Prin accesarea creditului „Investește în tine”, 
tinerii își vor procura locuința mai ușor, 
suportând cheltuieli echivalente cu costul 
pentru achitarea chiriei, rata creditului 
imobiliar fiind aproximativ aceeași. Pe termen 
lung însă, tânărul investește în proprietatea 
sa privată, ceea ce ar putea reprezenta o 
motivație să rămână în țară, fără a fi nevoit 
să emigreze pentru a agonisi bani (care tot în 
mare parte vor fi utilizați pentru procurarea 
unei locuințe). 

2. Perioada de grație va asigura tinerilor 
posibilitatea să investească banii câștigați 
în reparație și mobilare, astfel timp de 
trei ani cât durează perioada de grație 
(perioada în care tinerii pot să nu plătească 
ratele lunare, prin amânarea acestora) le vor 
permite tinerilor să investească venitul 

lunar nu pentru achitarea ratelor, dar pentru 
reparație, bunuri sau orice altceva ce vor 
considera necesar.

3. Creditul, achitat timp de 7 ani, va forma o rată 
lunară de 1428 lei, iar timp de 10 ani - 1000 
lei lunar. Este o sumă rezonabilă și foarte 
avantajoasă, întrucât creditele existente pe 
piață și disponibile tinerilor în acest moment 
au o rată mare (estimată ca fiind de 3512, 
conform creditului contractat de la compania 
Microinvest la fel pentru necesități legate 
de locuință), fiind compusă din suma lunară, 
plus dobânda și alte taxe, care în comparație 
cu proiectul „Investește în tine” descurajează 
tinerii să aplice la astfel de credite, pentru 
că la aceeași sumă contractantă tinerii sunt 
nevoiți să achite aproximativ suma pe care 
ar achita-o pentru Programul „Investește în 
tine” în complementare cu Programul Prima 
casă (apr. 3600 de lei). Astfel, tinerii vor putea 
utiliza această sumă pentru amenajarea 
locuinței.

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6597
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6621
http://primacasa.gov.md/
https://www.gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Prezentare_Credite_tineri.pdf
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