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INTRO
Tinerii sunt cei care au energia necesară pentru a promova schimbări 
în societate. Pentru a valorifica această energie autoritățile trebuie să 
discute cu tinerii, să-i implice în procesul de luare a deciziilor. Tinerii la 
rândul său au nevoie de competențe și abilități pentru a se implica în acest  
proces. Programul Challenger contribuie la abilitarea tinerilor în procesul 
de identificare și analiză a problemelor specifice tinerilor, elaborarea și 
promovarea soluțiilor pentru aceste probleme. 

Participanții Școlii de Gândire Critică CHALLENGER, ediția VIII au 
elaborat Manifestul Tinerilor 2022. În publicație este reflectată și 
cercetată problema educației din Republica Moldova.  

Manifestul conține cinci propuneri de politici publice, unde sunt analizate  
cauzele și efectele problemelor identificate și propune soluții alternative 
pentru a fi prezentate Guvernului, Parlamentului, autorităților publice  
locale și partidelor politice. 

CHALLENGER îndeamnă autoritățile, politicienii și alți factori de  decizie, 
să ia în considerare opinia tinerilor referitor la problema  educației din 
Republica Moldova. Autorii Manifestului Tinerilor 2022 sunt deschiși să 
discute cu autoritățile soluțiile propuse și să contribuie  la implementarea 
acestora. 

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. 

INTRO
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De multe ori auzim fraza ,,unde-s tinerii?” și de puține ori ne punem întrebarea ,,ce i-ar motiva 
pe tineri sa fie mai activ civic?” Lipsa tinerilor la masa deciziilor, neimplicarea acestora în plani-
ficarea bugetelor locale și neconsultarea opiniei lor referitor la necesitățile sectorului de tineret 
stagnează dezvoltarea politicilor viabile orientate către o societate prosperă.

Țările dezvoltate pun accent pe o curriculă școlară în care educația civică este principalul in-
strument de creare a unei relații de lungă durată între tânăr și stat. Timp de 25 de ani, Estonia 
a trecut prin reforme de curriculă care a schimbat radical conceptul de studii sociale. Tendința a 
presupus trecerea de la studii centrate pe legislație și termeni guvernamentali către conceptul 
de cetățeni democratici și activi civic. Educația civică în Estonia este obligatorie în școala prima-
ră și secundară, câte 1-2 lecții pe săptămână, unde tinerii obțin competențe în domenii precum: 
valori, activism social, comunicare eficientă și antreprenoriat.

În 2019, Estonia a fost decernată cu premiul Politica Viitorului (Future Policy Award) pentru 
implicarea civică și politică a tinerilor. Acest premiu, oferit anual, reprezintă reprezintă recu-
noașterea succeselor în aplicarea unor modele de politici care vin să îmbunătățească condițiile 
de trai pentru generațiile curente și viitoare. Lideri din întreaga lume sunt încurajați să urmeze 
exemplul Estoniei.

Implicarea estonienilor tineri este de zeci de ori mai mare decât în Moldova;
 41% din tineri fac parte dintr-un club sportiv;
 26% fac parte dintr-o organizație culturală; 
 13% dintr-o organizație de tineret. 

Ce ține de participarea tinerilor moldoveni în forme asociative doar: 
 3% sunt membri ai unui ONG; 
 3% ai unui partid politic;
 3% ai unui sindicat;
 3% ai unui grup de inițiativă cetățenească.1

Lipsa interesului tinerilor față de implicare civicăpolitică STATUS QUO:

1.    DESCRIEREA PROBLEMEI

Sursa: Articolul „Tinerii și (dez)interesul față de alegeri”, realizat de Asociația Presei Independente, septembrie 2019, 
www.api.md

http://www.api.md/news/view/ro-tinerii-si-dezinteresul-fata-de-alegeri-2070 


MANIFESTUL TINERILOR 2022 | 6

Sursa: RAILEAN Irina, Implicarea civică a tinerilor din Republica Moldova: politici şi practici,
Universitatea de Stat din Moldova

Sursa: www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/ 

Figura 1.1 Rata de implicare a tinerilor estonieni comparativ cu tinerii moldoveni

Figura 1.2 Indicele democratic
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Conform studiului efectuat de   Economist Intelligence Unit, în 2018 Estonia avea indicele 
democratic - 7.97 din 10, întrecând chiar și SUA, a căror indice democratic era 7.90, fiind calificată 
drept o țară total democrată. Prin comparație, Indicele democratic al Republicii Moldova este 
de 5.00, fiind calificată drept un stat cu regim hibrid (parțial democrat/parțial autoritar), fapt  
ce denotă că problema neimplicării civice a tinerilor există. 

Lipsa de interes a tinerilor față de implicarea civică în Moldova poate fi observată și în rezultatele 
sondajelor efectuate cu participarea exclusivă a tinerilor, unde: 12% au participat la un protest, 
11% au semnat o petiție și 12% au contactat un oficial ales.1

Un tânăr care nu se implică devine un tânăr demotivat, iar Moldova rămâne a fi țara în care 
el nu-și poate atinge potențialul și în care nu îi sunt reprezentate interesele. Pe termen lung, 
statisticile arată că tendințele de emigrare a tinerilor sunt îngrijorătoare, cu o pondere de 57,3% 
în mediul urban și 60% în mediul rural.2

http://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/ 
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Proiecte precum Upgrade în educație, adoptă un Vot, Orașul meu, Primăria Mea - au fost 
lansate de tineri interesați de dezvoltare urbană, activism civic și dezvoltare comunitară. În cazul 
lipsei implicării civice a tinerilor, cât și sub-reprezentării lor, riscăm să rămânem în societate fără 
lideri dornici de a dezvolta creativ țara - întrucât îi vom pierde peste hotarele țării.

Structura actuală a Curriculei obiectului Educația 
civică, întocmită în anul 2010, prezintă cinci unități 
în care se vorbește despre valorile naționale și 
general-umane, educație pentru democrație și 
activism civic, educație pentru promovarea sănătății 
fizice și psihice, dar și educație pentru creșterea 
personală. La finalul fiecărui modul se oferă lecții de 
totalizare.

Noua disciplină, introdusă în anul 2018, Educația 
pentru Societate, abordează și unele subiecte mai 
relevante societății actuale, precum identitatea, 
diversitatea și pluralismul, reguli și legi, drepturi și 
libertăți, egalitate, etc.

Cu toate acestea, manualul nu include structuri 
actualizate pentru dezvoltarea gândirii critice a 
tinerilor, formarea opiniei personale și implicarea 
directă a tinerilor în procesele decizionale. 
Acest lucru provoacă diferențe în modul de predare 
a profesorilor, rezultând în nerespectarea totală 
a curriculei sau/și realizarea individuală a lecțiilor 
după propriile preferințe. Aplicarea neuniformă 
a modulelor de către profesori face să obțină 
cunoștințe și competențe diferite.

2.    ACUZATUL

Diana Galanton, Olga Elpujan,  
Călin Rus, Oana Nestian-Sandu

„Ghidul profesorului pentru obiectul  
„Educație pentru societate”, clasa XI-a”

Chișinău, 2020. Data accesării: iunie 2022 
Sursa: www.mecc.gov.md

În consecință, disciplina educației civică pierde din eficiență și devine de cele mai multe ori 
subiect de lucru individual sau doar o lecție unde elevii își pregătesc tema pentru acasă pentru 
alte discipline.

Curricula actuală Sugestii pentru Curricula nouă

 educație pentru identitate  dezbateri și structura argumentului

 educație pentru valorile naționale
    și general-umane  advocacy

 educație pentru democrație și civism  gândire critică

 educație pentru promovarea sănătății  lucru în echipă, proiecte de grup 
    pe termen scurt și lung

 educație pentru creștere personală 
    și carieră  antreprenoriat

https://mecc.gov.md/sites/default/files/coe_educatie_pentru_societate_clasa_11_ro.pdf
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Pentru a spori implicarea tinerilor în 
procesele decizionale, dar și pentru a 
îi motiva să devină mai activi civic în 
comunitățile din care fac parte, propunem 
implementarea planului „Tineri responsabili 
civic și proactivi”. 

Prin intermediul acestui plan inovator vom 
reuși să modernizăm curricula existentă a 
obiectului Educația pentru societate, iar 
profesorii de educație civică vor trece un 
stagiu de perfecționare. Prin intermediul 

3.    PLAN

Sursa: scoalagimnazialadulcesti.ro

celor două componente elevii vor beneficia de studii mai calitative în domeniul educației civice, 
iar noua curriculă va fi predată de toți profesorii din țară conform unei metodologii predefinite. 
Odată cu implementarea programului „Tineri responsabili civic și proactivi” ne propunem:

1.   Modernizarea curriculei propuse de Ministerul Educației prin: 

A) Completarea curriculei cu module noi 

Propunem completarea curriculei existente cu module noi care va pune accent pe: 
 dezvoltarea abilităților de gândire critică în rândul tinerilor prin introducerea modulelor 

de gândire critică, argumentare, dezbateri, public speaking;
 dezvoltarea implicării civice prin introducerea modulelor precum lucrul în echipă, 

proiect de grup pe termen lung și scurt, advocacy, antreprenoriat. 

Considerăm că noile module vor fi mult mai utile pentru că elevii vor învăța aptitudini noi, 
care vor sta la baza dezvoltării propriei persoane. Modulele noi vor include mai multe activități 
practice, iar la sfârșit de semestru disciplina va include examen/teza de evaluare a cunoștințelor 
obținute. 

B) Introducerea elementului practic în curricula de studiu. Această măsură va oferi 
posibilitatea elevilor din clasele gimnaziale și liceale să participe la activități practice 
adaptate vârstei.

 Elevii claselor gimnaziale vor avea posibilitatea de a se implica în activități de voluntariat 
în școală. Propunem ca în interiorul școlilor/liceelor să fie create comisii de specialitate, 
care vor fi responsabile de activitățile extracurriculare, precum organizarea: primului/
ultimului sunet, balul bobocilor, curățenie și amenajări în școală, activități sportive, 
asigurarea ordinii publice în școală/liceu, comisia electorală a școlii. Odată cu crearea 
comisiilor de specialitate, elevii claselor gimnaziale vor putea depune cerere de 
participare în calitate de voluntari la una din ele, conform intereselor proprii.

Începând cu clasele gimnaziale, elevilor li se va oferi dreptul de a participa la alegerile șefului 
clasei, care se vor organiza anual/semestrial. În prima săptămână din fiecare semestru candidații 
vor învăța să organizeze campanie electorală.

 Elevii claselor liceale vor avea posibilitatea de a participa la un stagiu scurt de practică 
comunitară la o organizație non-profit. Anual, în cadrul ONG-urilor va fi declarată 
luna ușilor deschise, iar elevii vor participa la un stagiu de practică (care va dura între  

http://scoalagimnazialadulcesti.ro
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10-15 ore) în perioada martie - aprilie. Ca rezultat al practicii, elevii vor beneficia de  
o aplicare practică a cunoștințelor obținute la obiectul educația civică, iar școlile de  
un program mai divers. Prin această practică organizațiile non-profit vor întâlni tinerii  
locali, viitori activiști civici. Stagiarii practicii comunitare vor primi carnet de voluntar,  
iar practica va fi considerată ca experiență de muncă.

Un exemplu similar de practică comunitară este aplicat și în Estonia.5 Programul de practică 
comunitară a fost lansat în 2015 fiind implementat prin intermediul Rețelei Organizațiilor 
Nonprofit Estoniene (NENO) în cooperare cu Centrul Estonian de Muncă pentru Tineret și 
Ministerul Educației și Cercetării.6 Practica comunitară oferă oportunitate de a implica școlarii  
în activitățile comunității locale, astfel încât să devină un bun exemplu, iar participarea tinerilor  
în comunitate să devină obișnuită și așteptată în Estonia. 

2.   Instruirea profesorilor privind aplicarea noii curricule 

Ministerul Educației va dezvolta, coordona și organiza un stagiu de perfecționare pentru toți 
profesorii de educație civică. Noua curriculă va cuprinde 10 module care vor putea fi livrate 
profesorilor în regim hibrid:

 online - prin intermediul platformei Zoom; 
 offline - în incinta școlilor/universităților, care vor fi disponibile pe parcursul vacanței 

de vară. 

Figura 3.1 Raportul profesorilor de educație civică la numărul total de profesori 
        în Republica Moldova 2020-2021

2250

� Profesori de Educație civică 2021
� Total profesori 2021

47504

Stagiul de perfecționare va culmina cu un eveniment de totalizare a cunoștințelor unde 
profesorii vor putea socializa, împărtăși experiența și bunele practici. Experții practicieni din 
cadrul organizațiilor neguvernamentale vor livra tehnici de predare noi profesorilor. La fel, vor fi 
puse în discuție diferite aspecte ale implicării civice și vor fi oferite exemple practice. Ca rezultat 
al acestui exercițiu, profesorii de educație civică vor desfășura lecțiile conform noii curricule, 
aplicând aceeași metodologie.

Costuri

Pentru implementarea planului „Tineri responsabili civic și proactivi” nu ne propunem să 
cheltuim resurse adiționale din bugetul de stat. Vom avea nevoie de alocarea a 10.9% din 
Planul de achiziții anual pentru sectorul educației, echivalent cu aproximativ 55 000 euro.

http://www.heakodanik.ee/en/community-practice/
http://www.national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/estonia/57-learning-to-participate-through-formal-non-formal-and-informal-learning


MANIFESTUL TINERILOR 2022 | 10

Figura 3.2 Costul programului „Tineri responsabili civic și proactivi” raportat la suma totală 
                   privind planul de achiziții anual pentru sectorul educației

Figura 3.3 Costul implementării planului „Tineri responsabili civic și proactivi”

10,9%

� Costul programului 
     „Tineri responsabili civic și proac
vi”
� Planul de achiziții anual 
      pentru sectorul educației

89,1%

2250 profesori
Educație civică

TOTAL
55 000 €

Dezvoltarea
modulelor

Livrarea
 modulelor

10 module
10 000 €

45 gr / 50 profesori
1 modul = 100 €

10 module = 45 000 €

Suma va fi orientată spre dezvoltarea și livrarea a 10 module adaptate noii curricule celor aprox. 
2250 profesori de educație civică. Ca rezultat al implementării acestui program vor beneficia  
197 043 elevi din clasele gimnaziale și liceale din toată țara.7

Modernizând curricula prin introducerea noilor module și a practicii comunitare dorim ca tinerii 
din Moldova, asemenea celor din Estonia, să participe la munca de zi cu zi și să vadă cum se 
nasc și se implementează inițiativele cetățenești. Elevii vor avea posibilitatea să învețe care sunt 
problemele civice abordate de ONG-uri și de ce. La rândul lor, ONG-urile vor oferi un instructor 
care le va explica tinerilor de ce este important ceea ce fac. În școală, profesorul îi va ajuta pe 
elevi să analizeze și să înțeleagă ceea ce au învățat în timpul practicilor comunitare combinând 
cunoștințele practice cu cele teoretice. 

http://www.diez.md/2021/01/03/grafic-cati-elevi-si-cate-scoli-avem-in-fiecare-raion-din-tara-in-anul-de-studii-2020-2021/
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RESPONSABILI
DE IMPLEMENTAREA PLANULUI

Ministerul
Educației și Cercetării 

(MEC)
Școlile/Liceele ONG-uri din țară

Responsabili de implementarea planului „Tineri responsabili civic și proactivi” va fi Ministerul 
Educației și Cercetării (MEC) care va colabora cu școlile/liceele și ONG-urile din țară la 
implementarea practicii comunitare. Tot Ministerul Educației și Cercetării va fi responsabil de 
suplinirea curriculei cu module noi și instruirea profesorilor conform curriculei adaptate.

Figura 3.4 Instituțiile responsabile de implementarea planului 
                   „Tineri responsabili civic și proactivi”

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 38 de 
organizații de tineret, care promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor 
de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. CNTM 
reprezintă o organizație umbrelă care are drept scop crearea unui mediu favorabil pentru tineri, 
bazat pe respectarea drepturilor și egalității de șanse prin pledoarie, implicare, informare și 
educație. În activitatea sa CNTM are următoarele priorități: Educația de calitate pentru tineri, 
Drepturile Tinerilor, Dezvoltarea instituțională a organizațiilor de tineret, Advocacy pentru politicile 
de tineret și Oportunități economice pentru tineri.

Grupul țintă și beneficiarii CNTM sunt:
 Tinerii de pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
 Organizațiile de tineret de pe teritoriul Republicii Moldova;
 Consiliile locale ale tinerilor, consiliile elevilor, organele de autoguvernare studențească, 

aripile de tineret ale partidelor politice, grupurile de inițiativă și alte structuri, instituționalizate 
sau neinstituționalizate, de tineret ce activează la nivel național sau local.

Serviciile CNTM:
 Advocacy și Lobby pe tineret;
 Cercetare;
 Elaborare de politici publice de tineret;
 Monitorizarea implementării politicilor publice de tineret;
 Monitorizarea bugetelor publice din perspectiva activităților de tineret;
 Evaluarea instituțională a organizațiilor;
 Evaluarea și monitorizarea proiectelor.

CNTM, fiind o organizație națională, își asumă rolul de a promova Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă la nivel național, către tineri. Drept exemplu este lansarea campaniei „Tinerii din 
Moldova pentru #ObiectiveGlobale” - o campanie care a adus tinerii mai aproape de schimbare 
și de un viitor mai bun acasă.

4.    SOLUȚIA OGLINDĂ
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La fel, CNTM vine cu diverse perspective privind evoluția sectorului de tineret. Drept exemplu 
este activitatea și funcționalitatea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și 
Activității de Tineret (ANDPAT). În 2018, CNTM, în cadrul campaniei naționale de advocacy 
cunoscută sub numele #UndeiAgenția? promovează și insistă asupra necesității lansării de către 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC, în prezent Ministerul Educației și Cercetării 
sau MEC) a activității acestei agenții. Într-un final, Guvernul și MECC anunță despre crearea 
ANDPAT în 2020, fapt care confirmă că tinerii au voce, au dorința de implicare, și au succes în 
atingerea obiectivelor. 

În același timp, a deveni membru CNTM înseamnă un proces de învățare continuă, precum 
implicarea în diverse activități formale, provocați să iasă din zona lor de confort, motivați să 
atingă obiectivele sectorului de tineret. La CNTM, tinerii cunosc aprofundat politicile de tineret 
și a drepturile pe care ei le dețin, devin informați despre importanța implicării lor în viață civică 
și obțin o ghidare în cum e să fii un tânăr activ. Astfel tinerii devin mai activi, mai responsabili 
și mai productivi social.

1. Creșterea prestigiului obiectului „Educația civică” în rândurile tinerilor. 

Prin modernizarea curriculei vom obține valorificarea deplină a educației civice în școli, 
la care se predau subiecte cruciale în evoluția adolescentină. Activitățile practice, unde 
tinerii vor avea oportunitatea de a simula situații din viața matură, precum luarea de decizii, 
argumentarea corectă a unei opinii, vor cultiva spiritul responsabil față de obiect, care va 
include și un calificativ final, necesar pentru finalizarea anului de studiu.

2. Sporirea gradului de implicare civică a tinerilor chiar și după finalizarea cursului.
 

Prin introducerea elementului practic, și anume organizarea evenimentelor comunitare și 
stagiile în organizații ale societății civile, vom asigura stabilitatea desfășurării proceselor 
de implementare a strategiei. Este vorba atât de procesele interne, care vizează doar 
școala, dar și cele și externe, care presupun interacțiunea cu grupuri diferite de oameni și 
responsabilități. Acest aspect va ajuta la creșterea numărului voluntarilor la noi în țară care 
vor porni inițiative și le vor implementa în favoarea schimbărilor sociale.

3. Creșterea calificării profesorilor pentru uniformizarea predării obiectului. 

Prin intermediul trainingurilor de perfecționare la care vor participa cei care predau tinerilor 
educația civică, se va stabili o conexiune puternică între obiect și profesori. Acest lucru va 
aduce la omogenizarea predării și sporirea calității orelor predate. Totodată, materia nu va 
mai fi abordată conform planului personal al fiecărui profesor, ci va exista o sistematizare și 
livrare a conținutului în mod uniform, care va fi dezvoltat în cadrul acestor instruiri speciale.

Concluzionând cele menționate mai sus, dorim să remarcăm faptul că, conform anexei 
preluate din curricula educației civice din România și publicate de către Ministerul Educației 
și Cercetării a Republicii Moldova, scopul major a obiectului Educația Civică constă în 
„formarea calităţilor cetăţeanului activ şi responsabil, promotor al valorilor naţionale, 
general-umane şi democratice, capabil să-şi asume responsabilitatea pentru propriul destin 
şi destinul comunităţii”, iar misiunea o constituie formarea unui cetățean activ, informat și 
responsabil, pregătit pentru a trăi și a acționa într-o societate democratică.

5.    AVANTAJE
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Elevii părăsesc școala nepregătiți de viața adultăSTATUS QUO:

Școala este o etapă intermediară care pregătește copiii și tinerii pentru viața adultă. Cunoștin-
țele și abilitățile dobândite în școală trebuie să ajute tinerii să se integreze în societate. 

Studiul „Percepția reformelor și a principalelor probleme din învățământul general”1, realizat 
în anul 2014 de către Institutul de Politici Publice, denotă că elevii şi părinţii sunt nemulţumiţi 
de cunoştinţele achiziţionate în școală, care nu le sunt de un real folos în viaţă. Actualitatea 
problemei este confirmată de sondajul „Dă o notă școlii tale”, realizat în februarie 2022, de 
echipa Challenger. Doar 9,9% din 254 de tineri chestionați consideră că școala le-a oferit 
suficiente abilități practice și 42,5% sunt de părerea că școala i-a pregătit parțial de viața 
adultă.

Astfel, școala eșuează în realizarea sarcinii sale de bază.

Sistemul de educație din Republica Moldova nu este corelat cu cerințele pieții forței de muncă 
și nu ține pasul cu schimbările și necesitățile sociale. Conform Forumului Economic Mondial, 
care în 2020 a consultat 350 de manageri și angajatori, abilitățile pe care tinerii trebuie să le 
dețină la absolvire sunt: abilitatea de a analiza și de a lua decizii, gândire critică, competențe 
digitale, educație  financiară, limbi străine, capacitatea de a elabora şi de a realiza proiecte de 
viaţă şi programe personale ș.a.3, abilități pe care tinerii din Moldova nu le dețin. Un studiu 

Considerați că școala v-a oferit cunoștințele necesare pentru viitor?

� În mare măsură
� Parțial
� În mică măsură
� Nu
� Nu ș�u

7,90%

42,50%
35%

14,60%

Program școlar teoretic și învechit - tineri nepregătițiACUZATUL 
PROBLEMEI

1. Ministerul Educației a Republicii Moldova. Propunere de politică publică: Reconceptualizarea învățământului 
liceal. Chișinău, 2015 / www.mecc.gov.md/sites/default/files/ppp_reconceptualizarea_invatamantului_liceal.
pdf (accesat: 20.05.2022)

2. Echipa CHALLENGER. Sondajul „Dă o notă școlii tale”. Chișinău, februarie 2022 / www.docs.google.com/
spreadsheets/d/11Q8ri7UgZWARBdH0iZZBX1ixJ2X8aOx1SpHgIQrYWCA/edit?usp=sharing  
(accesat: 20.05.2022).

3. World Economic Forum. Raportul privind locurilor de muncă. 2019 / www.weforum.org/reports/the-future-
of-jobs-report-201 (accesat: 20.05.2022).

http://www.mecc.gov.md/sites/default/files/ppp_reconceptualizarea_invatamantului_liceal.pdf
http://www.mecc.gov.md/sites/default/files/ppp_reconceptualizarea_invatamantului_liceal.pdf
http://www.docs.google.com/spreadsheets/d/11Q8ri7UgZWARBdH0iZZBX1ixJ2X8aOx1SpHgIQrYWCA/edit?usp=sharing
http://www.docs.google.com/spreadsheets/d/11Q8ri7UgZWARBdH0iZZBX1ixJ2X8aOx1SpHgIQrYWCA/edit?usp=sharing
http://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-201
http://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-201
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din 2021, realizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova, arată că 
aproape jumătate din tineri nu au abilitatea de a lucra în echipă sau de a lucra cu oameni și în 
medii diverse4. Cercetarea „În ce măsură sistemul educaţional din Republica Moldova satisface 
nevoile de forţă de muncă ale companiilor?”, realizat de către Agenda Naţională de Business din 
Moldova (2015), indică că studiile sunt prea teoretice, iar metodele de predare învechite, din 
care motiv tinerilor le lipsesc abilităţile practice.5 
 
Potrivit sondajului „Dă o notă școlii tale”, elevii, pe lângă obiectele de bază pe care le studiază 
la școală (matematică, limba română, etc.), au nevoie de:

4. Fondul ONU. Școala nu-i pregătește pe tineri pentru viață. Chișinău, 2021 / www.moldova.europalibera.
org/a/%C8%99coala-nu-i-preg%C4%83te%C8%99te-pe-tineri-pentru-via%C8%9B%C4%83-(studiu-
onu)/31205635.html (accesat: 20.05.2022)

5. Agenda Națională de Business din Moldova. În ce măsură sistemul educațional din Republica Moldova 
satisface nevoile de forță de muncă a companiilor? Chișinău, 2014 / www.viitorul.org/files/4539299_md_
raportul_sinte.pdf (accesat: 20.05.2022)

6. Ministerul Educației a Republicii Moldova. Propunere de politică publică: Reconceptualizarea învățământului 
liceal. Chișinău, 2015 / www.mecc.gov.md/sites/default/files/ppp_reconceptualizarea_invatamantului_liceal.
pdf (accesat: 20.05.2022)

7. Agenda Națională de Business din Moldova. În ce măsură sistemul educațional din Republica Moldova 
satisface nevoile de forță de muncă a companiilor? Chișinău, 2014 / www.viitorul.org/files/4539299_md_
raportul_sinte.pdf (accesat: 20.05.2022)

Considerați că școala v-a oferit cunoștințele necesare pentru viitor?

 Economie

 Educație financiară

 Psihologie

 Educație pentru societate

 Nutriție

 Competențe digitale

 Legislație (angajare, concediu etc.)

 Educație sexuală, atc.

Ca efect, tinerii părăsesc școala nepregătiți pentru viața adultă. Profesorii universitari remarcă 
că tinerii vin nepregătiți pentru a urma studiile superioare6, iar angajatorii, că tinerilor le lipsesc 
cunoștințele de bază.7

http://www.moldova.europalibera.org/a/%C8%99coala-nu-i-preg%C4%83te%C8%99te-pe-tineri-pentru-via%C8%9B%C4%8
http://www.moldova.europalibera.org/a/%C8%99coala-nu-i-preg%C4%83te%C8%99te-pe-tineri-pentru-via%C8%9B%C4%8
http://www.moldova.europalibera.org/a/%C8%99coala-nu-i-preg%C4%83te%C8%99te-pe-tineri-pentru-via%C8%9B%C4%8
http://www.viitorul.org/files/4539299_md_raportul_sinte.pdf
http://www.viitorul.org/files/4539299_md_raportul_sinte.pdf
http://www.viitorul.org/files/4539299_md_raportul_sinte.pdf
http://www.viitorul.org/files/4539299_md_raportul_sinte.pdf
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Aplicăm în practică cele învățate prin „Școala Altfel”STRATEGIE
DE STÂNGA

Ce? Dezvoltarea prin intermediul programului interactiv „Școala Altfel” a abilităților 
practice necesare viitorului elevilor

Pentru a dezvolta abilitățile practice, elevii au nevoie să-și testeze cunoștințele pe 
care le acumulează pe parcursul unui semestru școlar. Propunem să organizăm la 
sfârșitul fiecărui semestru două săptămâni în care elevii, în locul orelor tradiționale, 
ghidați de profesori, cercetează, analizează, experimentează, dezvoltă proiecte, 
participă la ateliere de lucru, etc. Astfel, patru săptămâni pe an din programul de 
învățământ, vor fi dedicate exclusiv dezvoltării abilităților practice ale elevilor. 

Pentru părinții și elevii care vor dori să aprofundeze abilitățile practice, dobândite 
pe parcursul celor patru săptămâni anuale, se vor organiza în fiecare vară tabere 
tematice (ex.: științe, artă, economie și finanțe, IT, literatură și scriere, drept și 
educație civică, etc.). Activitățile din cadrul taberelor vor fi facilitate de cei mai 
buni profesori din republică, partenerii din mediul privat, societatea civilă și 
instituțiile publice din Moldova. Taberele de vară vor fi opționale și contra cost. 
Un număr de locuri gratuite vor fi acordate anual pentru elevii din familii social 
vulnerabile și premianții la olimpiade.

Cine?  Ministerul Educației și Cercetării;
 Direcțiile teritoriale de învățământ;
 Instituțiile școlare;
 Partenerii din societatea civilă, mediul privat și instituțiile publice.

Cum? 1. Ministerul Educației și Cercetării dezvoltă metodologia de organizare a 
programului „Școala Altfel” și ajustează curriculumului școlară astfel încât să 
fie rezervate două săptămâni la finalul fiecărui semestru pentru desfășurarea 
activităților practice. În procesul de elaborare a metodologiei, Ministerul va 
consulta experiența României care implementează un proiect similar.

2. Ulterior, Ministerul Educației și Cercetării va instrui instituțiile de învățământ 
și profesorii privind implementarea programului „Școala Altfel” și a activităților 
de ordin practic. Ministerul va dezvolta un ghid care va conține metode și 
activități recomandate spre implementare pe parcursul celor două săptămâni, 
pentru fiecare disciplină, elaborată de către experți în domeniu, selectați 
printr-un apel public.

3. Ca urmare a instruirii și cu suportul ghidului oferit de către Minister, profesorii 
vor dezvolta programul activităților pentru „Școala Altfel” care vor fi realizate 
în cadrul disciplinelor pe care le predau.

4. Instituțiile de învățământ din toată țara vor desfășura simultan la sfârșitul 
fiecărui semestru, activitățile programului „Școala Altfel”, timp de două 
săptămâni. În perioada respectivă, orele vor fi înlocuite cu: cercetări în teren, 
vizite de studii la diverse instituții și companii, dezvoltarea și implementarea 
proiectelor, etc. Activitățile sunt organizate de luni până vineri, iar numărul 
de ore petrecut trebuie să fie egal cu numărul de ore petrecut în mod normal 
în sălile de clasă. Elevii care lipsesc de la „Școala Altfel” vor primi absențe în 
catalog.
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5. La sfârșitul celor două săptămâni, fiecare elev și profesor va prezenta un 
raport de activitate privind implicarea în programul „Școala Altfel”. Instituțiile 
de învățământ vor sintetiza rapoartele și le vor prezenta Ministerului 
Educației și Cercetării. Ministerul va publica anual, lista și descrierea celor 
mai originale și eficiente activități. Elevii vor fi consultați de către Minister, 
prin sondaje anonime, pentru a identifica proiectele de succes. 

6. Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu partenerii programului „Școala 
Altfel”, va organiza tabere de vară pe o perioadă de două săptămâni  cu 
diferite profiluri (economie, știință, literatură, IT, etc.), pentru elevii și părinții 
interesați de a-și aprofunda abilitățile acumulate pe parcursul celor două 
săptămâni. Numărul de tabere și de locuri disponibile vor fi determinate 
în funcție de cererea parvenită de la părinți. Ca proiect pilot, în primul an 
vor fi organizate trei tabere la subiectele: economie și educație financiară, 
IT și arte, câte două sute de locuri pentru fiecare tabără. La aceste tabere 
instruirile vor fi oferite de cei mai buni profesori și profesioniști din țară, care 
vor dezvolta programul și metodologia taberei împreună cu reprezentanții 
Ministerului Educației și Cercetării.

Cât? 
(Costurile  

timp,  
financiare  
și umane)

TOTAL: 146 mii lei
1. Elaborarea ghidului: 40 mii lei;
2. Printarea: 20 mii lei;
3. Total: 60 mii lei;
4. Realizarea unui curs online de instruire a profesorilor: 50 mii lei;
5. 200 de locuri pentru tabara de vară, 2000 lei per loc, sumă achitată de către 

părinți;
6. Achitarea din bugetul de stat pentru 20 de locuri din tabără pentru elevii cu 

performanțe/din familii social vulnerabile - 20 * 2000 lei = 40 mii lei.

Dezvoltăm abilitățile practice ALTFEL, prin jocPLAN
DREAPTA

Ce? Dezvoltarea abilităților practice necesare viitorului pentru elevi prin intermediul 
aplicației mobile interactive „Școala Altfel”.

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară a arătat că 84% din tineri 
folosesc un smartphone pentru a intra în spaţiul online, iar în mediu petrec șase 
ore pe zi pe internet. Astfel, mediul online constituie un mediu în care este ușor 
de ajuns la tineri. Propunem utilizarea mediului online în scop educativ prin 
dezvoltarea unui joc digital pentru elevi - „Școala Altfel”. Un exemplu de succes 
în acest domeniu este jocul online de cultură generală QZ care are 96 611 de 
descărcări și 12 mii de urmăritori. 

„Școala Altfel” va fi un joc video prin care elevii trecând diferite niveluri de difi-
cultate își vor dezvolta abilitățile practice (lucru în echipă, inteligență financiară, 
gândire critică, etc). Prin acest joc, elevii vor cerceta, vor rezolva diverse pro-
bleme într-un mod distractiv și vor aplica cunoștințele lor din științele exacte și 
cele universale. Tinerii care vor progresa în cadrul jocului și vor obține rezultate 
impresionante vor fi remunerați cu suportul partenerilor privați.

8. Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC). Rețelele sociale, principala sursă din care se 
informează tinerii. Chișinău, 2022 / www.ipn.md/ro/retelele-sociale-principala-sursa-din-care-se-informeaza-
tinerii-7967_1089148.html (accesat: 20.05.2022)



MANIFESTUL TINERILOR 2022 | 19

Cine?  Companii private;
 Companii de tehnologii informaționale (TI);
 Echipe de TI și programatori;
 Mass-Media;
 Ministerul Educației și Cercetării;
 Instituții și Centre culturale.

Cum?
(pașii)

1. Pentru dezvoltarea conceptului jocului și identificarea celei mai bune soluții 
tehnice, echipa de implementare a proiectului, formată din Facultățile de TI 
din țară împreună cu Centrele digitale și de excelență în TI, va organiza un 
hackathon cu durata de o săptămână la care vor participa diverse echipe de 
TI, programatori, sponsori, companii private, profesori, etc.

În decursul acestei săptămâni ei vor dezvolta prototipul jocului electronic. Un 
juriu format din partenerii și sponsorii proiectului, precum și reprezentanții 
Ministerului Educației și Cercetării, vor selecta cel mai bun prototip. Echipa 
cu prototipul câștigător va primi din partea investitorilor un grant de 200 mii 
lei pentru dezvoltarea de mai departe și implementarea jocului video.

Pentru ca echipa câștigătoare să gestioneze bine resursele financiare li se va 
propune participarea la un Accelerator de afacere la care li se va oferi diverși 
mentori, antreprenori care îi vor ajuta cu sfaturi și feedback, le vor dezvolta 
abilitățile de comunicare, marketing și vânzări și vor ajuta la găsirea unor noi 
investitori care la fel vor oferi suport financiar.

2. Echipa va dezvolta jocul timp de un an, în cooperare cu Ministerul Educației 
și Cercetării și cu profesori tineri ce au idei inovative, însă nu au destule 
resurse și echipamente pentru a le realiza în practică. De exemplu, unele 
lecții de chimie care nu pot fi realizate din cauza lipsei de laboratoare, 
pot deveni ușor tema unei etape din joc, unde elevii o să poată virtual să 
amestece diverse substanțe pentru a primi efectul dorit. La fel, Ministerul 
Educației și Cercetării va putea oferi programatorilor scurte ghiduri cu cele 
mai relevante subiecte din programa școlară, care necesită să aibă și exerciții 
practice pentru dezvoltarea abilităților în rândul elevilor.

3. Pentru a promova jocul în rândul elevilor, o serie de filmulețe și materiale 
grafice informative vor fi dezvoltate și distribuite în mass-media, școli, centre 
de tineret și agrement etc. Elevii vor fi motivați și printr-o serie de premii, 
integrate în joc, care vor fi acordate pentru acumularea unui anumit punctaj 
sau atingerea unui anumit nivel în joc. Spre exemplu, jucătorii care au trecut 
de prima etapă vor primi un tichet de masă la una din companiile partenere. 
Iar cu cât nivelul de dificultate va crește, cu atât numărul și valoarea pre-
miilor va fi mai mare. De asemenea, jocul va avea opțiunea unde elevii vor 
putea alege etapele în dependență de vârstă. Astfel, programa școlară ce o 
studiază în clasa în care se află la moment, o să corespundă cu taskurile din 
joc. La fel, cadourile din urma câștigului în joc pot fi tematice. De exemplu, 
dacă un nivel din joc este dedicat personajelor unui roman, atunci drept ca-
dou, elevii vor primi bilete la teatru unde spectacolul va fi pe baza romanului 
analizat în joc. Partenerii și beneficiile pe care le oferă (tichete, reduceri, bile-
te la diferite activități etc.) vor fi abordate și negociate de deținătorii jocului.
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Cât? 
(Costurile  

timp,  
financiare  
și umane)

TOTAL: 355 mii lei
1. Organizarea Hackathon-ului: 150 mii lei (cheltuielile de cazare și logistică);
2. Promovarea Hackathon-ului: 5000 lei;
3. Dezvoltarea și implementarea jocului: 200 mii lei.

TIMP ALOCAT:
 organizarea Hackathon-ului: 6 luni;
 lansarea jocului: 1 an.

Elevii dezvoltă abilități practice
Prin activități practice (joc, tabere de vară educative, exerciții educative, etc.), elevii vor învăța 
cum să aplice în practică cunoștințele asimilate în școală, combinând abilități de analiză critică, 
planificare financiară, inteligență emoțională, competențe digitale, etc. 

Modernizarea sistemului de învățământ
Soluțiile propuse de stânga și dreapta, implementate în regim pilot, vor permite dezvoltarea 
unor metode inovative și dinamice de învățare, facilitând modernizarea sistemului educațional 
(precum proiectele ,,Fizica Altfel” sau ,,Școala Altfel” din România care au introdus investigația 
și metodele informale de învățare în procesul educațional tradițional).

Studiile devin mai atractive
Metode de învățare inovative, dinamice și interactive, determină studii mai atractive pen-
tru elevi, conform 67,7% din respondenții studiului „Dă o notă școlii tale” realizat de echipa 
CHALLENGER în anul 2022.

Aducem școala în secolul XXI 
Societatea este într-o permanentă schimbare. Pentru ca școala să fie relevantă și de un real 
folos tinerilor, ea trebuie să se reinventeze constant, să testeze noi mijloace și metode de 
predare-învățare, să se adapteze la noile cerințe tehnologice, sociale, economice, etc. Soluțiile 
propuse, de stânga și dreapta, prezintă două programe de modernizare a sistemului educațional 
școlar, adaptat necesităților tinerilor.

AVANTAJELE IMPLEMENTĂRII STRATEGIILOR PROPUSE:
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europalibera.org/a/%C8%99coala-nu-i-preg%C4%83te%C8%99te-pe-tineri-pentru-
via%C8%9B%C4%83-(studiu-onu)/31205635.html (accesat: 20.05.2022)

5. Agenda Națională de Business din Moldova. În ce măsură sistemul educațional din Republica 
Moldova satisface nevoile de forță de muncă a companiilor? Chișinău, 2014 / www.viitorul.
org/files/4539299_md_raportul_sinte.pdf (accesat: 20.05.2022)

6. Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC). Rețelele sociale, principala 
sursă din care se informează tinerii. Chișinău, 2022 / www.ipn.md/ro/retelele-sociale-
principala-sursa-din-care-se-informeaza-tinerii-7967_1089148.html (accesat: 20.05.2022)

http://www.mecc.gov.md/sites/default/files/ppp_reconceptualizarea_invatamantului_liceal.pdf
http://www.mecc.gov.md/sites/default/files/ppp_reconceptualizarea_invatamantului_liceal.pdf
http://www.docs.google.com/spreadsheets/d/11Q8ri7UgZWARBdH0iZZBX1ixJ2X8aOx1SpHgIQrYWCA/edit?usp=sharing
http://www.docs.google.com/spreadsheets/d/11Q8ri7UgZWARBdH0iZZBX1ixJ2X8aOx1SpHgIQrYWCA/edit?usp=sharing
http://www.docs.google.com/spreadsheets/d/11Q8ri7UgZWARBdH0iZZBX1ixJ2X8aOx1SpHgIQrYWCA/edit?usp=sharing
http://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-201
http://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-201
http://www.moldova.europalibera.org/a/%C8%99coala-nu-i-preg%C4%83te%C8%99te-pe-tineri-pentru-via%C8%9B%C4%8
http://www.moldova.europalibera.org/a/%C8%99coala-nu-i-preg%C4%83te%C8%99te-pe-tineri-pentru-via%C8%9B%C4%8
http://www.moldova.europalibera.org/a/%C8%99coala-nu-i-preg%C4%83te%C8%99te-pe-tineri-pentru-via%C8%9B%C4%8
http://www.viitorul.org/files/4539299_md_raportul_sinte.pdf
http://www.viitorul.org/files/4539299_md_raportul_sinte.pdf
http://www.ipn.md/ro/retelele-sociale-principala-sursa-din-care-se-informeaza-tinerii-7967_1089148.html
http://www.ipn.md/ro/retelele-sociale-principala-sursa-din-care-se-informeaza-tinerii-7967_1089148.html
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Nu știm cum să gestionăm baniiSTATUS QUO:

Tinerii din Republica Moldova nu au nivel de educație financiară corespunzător, adică le lipsesc 
abilitățile și cunoștințele care i-ar ajută să-și gestioneze într-un mod corect și eficient resursele 
financiare. Acest fapt este demonstrat prin studiul realizat de Fundația pentru Educație 
financiară OK, în care se relatează că doar 16% din tineri1 (12-35) au un nivel de educație 
financiară corespunzător, ceilalți, după cum arată studiile, nu sunt apți să ia decizii financiare 
corecte. Asta ne-o demonstrează faptul că de la bănci, în 2021, moldovenii s-au împrumutat 
de circa 22 de miliarde de lei, de la companiile financiare nebancare estimativ 10,2 miliarde 
de lei. De la rude sau prieteni – circa 8,6 miliarde de lei, iar de la persoanele fizice care oferă 
împrumuturi cu dobândă – 1,5 miliarde de lei.2

Figura 1 Împrumuturile cetățenilor moldoveni în 2021 

Împrumuturi de la: MDL
Bănci 22 miliarde

Companii financiare nebancare 10,2 miliarde
Rude sau prieteni 8,6 miliarde

Persoane fizice care oferă împrumuturi cu dobândă 1,5 miliarde

Aproape fiecare al șaselea cetățean al Republicii Moldova (14,9%) declară că are astăzi un 
împrumut. Iar fiecare al treilea moldovean care astăzi are un împrumut are probleme la întoarcere. 
În rândul tinerilor de la 18 la 29 de ani ponderea celor care au probleme la întoarcerea unui 
împrumut este de 27,5%; persoanele de 30-44 de ani care întâmpină dificultăți sunt în proporție 
de 30,6%, de la 45 la 59 de ani – 37,1%, iar cei de la 60 de ani în sus reprezintă 42,6%. 
Împrumuturile cresc în ciuda faptului că în anul 2021, Produsul Intern Brut a constituit 241,9 
miliarde lei, fiind cu 13,9% mai mare decât în 2020.

Figura 2 Cetățeni care întâmpină dificultăți la întoarcerea datoriilor în 2021, 
                pe categorii de vârstă 

1. Fundația pentru educație financiară OK: Tinerii și deciziile lor financiare. 12.08.2020 / www.okcenter.md/
tinerii-si-deciziile-lor-financiare (accesat: 20.05.2022)

2. CBS Research, Sondaj: Îndatorarea cetățenilor Republicii Moldova, realizat în perioada 24 ianuarie-5 februarie 
2022 / www.viitorul.org/ro/content/289-dintre-moldoveni-declar%C4%83-ca-au-datorii-iar-fiecare-al-treilea-
spune-c%C4%83-%C3%AEnt%C3%A2mpin%C4%83 (accesat: 17.05.2022).
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Cu toate că în ultimii ani au fost înregistrate tot mai multe oportunități de educație financiară, 
precum proiectele realizate de BNM (Dă sens banilor, Drumul banilor etc.), acestea nu acoperă 
tot arealul de tineri și nu prezintă un impact vizibil asupra nivelului de educație financiară pe 
care tinerii ar trebui să îl dobândească.

Odată cu trecerea timpului, dezvoltarea omenirii continuă să accelereze cu pași rapizi, în 
timp ce școlile din Republica Moldova rămân să funcționeze conform unor algoritmi învechiți. 
Astfel, aceasta afectează nemijlocit populația tânără, care urmează să acționeze în baza unor 
competențe și aptitudini învățate în cadrul instituțiilor de învățământ, ce lăsa nemijlocit o 
amprentă mare atât asupra nivelului de trai al individului cât și a dezvoltării statului.

Un loc important în creșterea unei familii prospere și unui stat bine dezvoltat îl ocupă educația 
financiară. Predată la timp, aceasta joacă un rol deosebit deoarece învață individul să aibă 
capacitatea de a-și gestiona propriii bani, a investi corect și a cunoaște aspectele unei dezvoltări 
economice durabile. În 2012 a fost elaborată curricula pentru predarea Educației Sociale și 
Financiare în școli3. Aceasta are la bază un set de teme bine formulate, ce dezvoltă o serie 
de competențe utile, însă a început a fi implementată în școlile din țară abia în ultimii ani. 
Disciplina se predă în doar 21,1% dintre instituțiile de învățământ, adică în 260 din 1231 școli, 
echivalentul a circa 25 mii de elevi din clasele V-IX din țară. 

Figura 3 Nivelul de predare a educației financiare în școli

Printre golurile de ordin metodologic întâlnim și obstacole la nivelul de livrare a cunoștințelor 
și motivație din partea profesorilor. Lipsesc manuale școlare la disciplina Educație Socială și Fi-
nanciară, care ar fi un suport important pentru elevi care i-ar ajuta în însușirea materiei predate. 
Ca alternativă, USAID și Ministerul Educației și Cercetării au propus ghidul și caietul Economia 
în cifre, elaborat în 2020, care însă nu reflectă deloc curricula școlară necesară pentru dezvol-
tarea competențelor propuse. 

La aspectul privind predarea educației financiare de către cadrele didactice, situația este și mai 
critică. Conform datelor recente, un profesor cu o rată medie de 20 de ore pe săptămână, înca-

Școala nu are resurse și capacități suficiente pentru a oferi educație 
financiară de calitate

ACUZATUL 
PROBLEMEI:

� Nu se predă� Se predă 260
(21,1%)

971
(78,9%)

3. Curriculum școlar „Educația Socială și Financiară”, Chișinău 2012 / www.mecc.gov.md/sites/default/files/
educatia_sociala_si_financiara_clasele_v-ix.pdf (accesat 05.05.2022)
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PLANUL DE STÂNGA:
Mai mulți profesori motivați

PLANUL 
STRATEGIEI
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sează lunar 8411 MDL = 3700 EUR anual. În comparație însă cu alte țări europene, profesorii 
moldoveni primesc anual de 17 ori mai puțin decât cei din Germania (65 000 EUR), de 8 ori 
mai mic ca cei din Italia (32 000 EUR) și de 6 ori mai puțin decât datele înregistrate de Estonia 
(24 000 EUR)4. Acesta cauzează astfel și lipsa cadrelor didactice, fiind un deficit total de peste 
1550 de profesori, raportat la școlile din țară: în fiecare instituțiile școlare lipsește câte un cadru 
didactic, ba mai mult, în altele chiar două. Totuși, aspectul cunoașterii și capacității de a preda 
materia în școli la fel diminuează capacitatea școlilor, astfel că nu toate cadrele didactice au 
capacitatea de a livra aceste lecții de educație financiară.

Figura 4 Salariile anuale de bază ale profesorilor în 2020 (Euro)

CE?
Planul de stânga presupune motivarea profesorilor prin alocarea unor bonusuri financiare, 
astfel încât în fiecare instituție de învățământ școlar să fie cel puțin un profesor pentru predarea 
educației financiare. În așa mod se va rezolva problema insuficienței cadrelor didactice prin 
motivarea celor existente sau atragerea profesorilor noi. Prin această acțiune, disciplina de 
educație financiară va fi inclusă în orarul de studii la fiecare instituție de învățământ, în calitate 
de oră opțională.

CINE?
 Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 Parteneri externi cu finanțări pentru dezvoltarea Republicii Moldova (USAID, UKAID, Soros, 

ambasade etc.)

CUM?
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova va elabora un plan de acțiuni pentru 
a ridica nivelul de cunoaștere a domeniului economic și financiar al elevilor din țară. La baza 

Lipsiți de motivație din cauza unor salarii mici, lipsa cercetării cu elevii privind necesitatea lor de 
învățare, lipsă de materii necesare pentru predarea lecțiilor și supraîncărcarea profesorilor duce 
astfel la un gol social, și anume educația financiară.

4. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică: Education at Glance 2021 / www.oecd-ilibrary.org/
education/education-at-a-glance-2021_b35a14e5-en (accesat 20.05.2022)
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acestuia vor sta orele opționale de educație socială și financiară pentru elevii claselor a V-a - a 
XII-a. Pentru realizarea acestei acțiuni, ministerul va identifica buget adițional pentru motivarea 
financiară a profesorilor, care vor fi responsabili de predarea disciplinei. Odată aprobat, planul 
va servi drept document strategic de dezvoltare a sectorului de educație școlară, iar MEC va 
solicita partenerilor externi finanțare pentru a implementa planul. Bugetul obținut va fi o utilizat 
în formă de granturi sau suport financiar profesorilor care intenționează să predea disciplina 
în cauză. Fiecare instituție de învățământ va înainta cel puțin un profesor, care să aplice la fi-
nanțarea disciplinei, iar o comisie formată din reprezentanții MEC și a finanțatorilor, vor selecta 
profesorii pentru acest program.

Pe parcursul anului școlar, profesorii vor avea un plan cu numărul de ore necesare pentru a 
obține finanțare. De exemplu, fiecare profesor va avea un adaos de 2000 lei pentru cel puțin 
10 ore predate pe lună. În fiecare instituție școală va fi atribuit un profesor, respectiv 1231 
profesori vor fi antrenați în acest proces. Controlul calității procesului educațional va fi efectuat 
de reprezentanții MEC și a finanțatorilor. Astfel, prin acest program se va oferi acces tuturor 
elevilor din țară la educație financiară, care îi va ajuta să-și crească nivelul de cunoștințe și ap-
titudini ce țin de gestionarea banilor.

CÂT?
Resurse umane:
Reprezentanți MEC - 5 persoane;
Reprezentanți finanțatori - 5 persoane;
Profesori - 1231 persoane;

Timp:
Elaborarea planului și atragerea fondurilor - 6 luni;
Implementarea programului - 9 luni;
TOTAL: 15 luni

Resurse financiare:
Adaosul la salariul profesorilor pentru un an: 22 milioane 158 mii lei;
Cheltuieli administrative: 500 mii lei;
TOTAL: 22 658 000 lei

Avantaje:
 Fiecare instituție de învățământ școlar va oferi acces elevilor săi la ore de educație financiară, 

ce va spori nivelul de cunoaștere și de gestionare a finanțelor.
 Profesorii vor fi mai motivați să se implice în predarea orelor opționale și își vor îmbunătăți 

capacitățile de predare. Astfel va crește calitatea studiilor și vor fi atrași mai mulți profesori 
în domeniu.
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PLANUL DE DREAPTA:
Educație financiară la un click distanță

PLANUL 
STRATEGIEI

CE?
Planul include dezvoltarea unei aplicații mobile pentru a oferi instruiri teoretice și interactive 
privind educația financiară. Aceasta va oferi posibilitatea tinerilor să învețe desinestătător, dar 
și profesorilor să valorifice resursele educaționale pe care le oferă aplicația în cadrul orelor de 
educație financiară. Scopul creării acestei platforme educaționale este de a ajunge la tinerii din 
toate regiunile Moldovei și toate categoriile sociale atât la un cost redus, cât și la o calitate ce 
vor schimba atitudinea financiară a tinerilor în devenire. 

CONȚINUT. În cadrul aplicației vor fi disponibile atât materiale teoretice cât și practice. Aces-
tea vor conține partea teoretică:
1. Lecții teoretice scurte și interactive pe tema educației financiare, de la metode de economisire 

la conceptele de „credit” și „portofoliu financiar”, fundamentele cunoștințelor financiare, 
planificarea veniturilor, managementul cheltuielilor, economii personale, împrumuturi și 
credite, investiții, asigurări, riscuri financiare și securitate, protecția consumatorilor în cel 
mai simplu mod posibil.

2. Terminologia financiară și economică de bază, precum și abrevieri, denumiri ale instituțiilor 
naționale din Republica Moldova.

3. Ghiduri în diverse domenii ale finanțelor, cum ar fi: „Cum să găsești o sursă suplimentară 
de venit în timp ce studiezi”, „Cum să planifici cheltuielile”, „Cum să verifici fiabilitatea unui 
vânzător pe rețelele de socializare”, etc.

4. Informații despre cursuri de specialitate individuale, tabere, școli de la partenerii platformei 
pe teme mai specifice.

5. Cazuri reale de persoane sau afaceri model de gestionare a banilor. Istorii de succes, care 
să inspire tinerii.
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Conținutul teoretic și practic al aplicației

Teoretic:

Pentru ușurința navigării prin materiale, acestea vor fi etichetate și distribuite după publicul 
țintă (exemplu: clasa 5-a) sau după subiectul cheie.

PARTEA PRACTICĂ:
1. Întrebări pe parcursul temei pentru a ține elevii implicați și pentru o mai bună însușire a 

materialelor. 
2. Teste tradiționale la finalul blocului tematic de evaluare a părții teoretice, care va determina 

scorul elevilor și decizia de trecere la următorul nivel. În cazul în care tânărul nu acumulează 
scorul necesar, aplicația va prelungi nivelul actual cu repetare a materialelor necesare.

3. Puzzle-uri distractive, integrame și quiz-uri bazate pe concepte financiare.
4. Hackaton de idei de afaceri organizat anual de partenerii platformei, exclusiv pentru 

utilizatorii aplicației cu punctaj de top, unde vor putea implementa ideile în practică.
5. Un portmoneu digital pentru gestionarea propriilor finanțe, în care poți monitoriza veniturile 

și cheltuielile.

De asemenea, merită luată în considerare ideea alertelor și notificărilor periodice sub formă de 
sfaturi și știri utile.

Cine?
 Grup de inițiativa (1), format din voluntari și membri Challenger care vor loba și vor monito-

riza procesul de implementare a platformei prin coordonare și acțiuni de advocacy.
 Grup de lucru (2), format din ONG-uri sau specialiști, care se ocupă de aspectele digitalizării 

și inovațiilor și care vor oferi asistență tehnică pentru elaborarea platformei.
 Grup de experți (3), format din reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și diferiți 

parteneri precum: Banca Națională a Moldovei, Fundația pentru Educație Financiară OK, Junior 
Achievement care vor fi responsabili de realizarea conținutului platformei în conformitate cu 
curricula națională, realitățile economice din Republica Moldova și care vor adapta conținu-
tul conform necesităților și capacităților tinerilor.

Cum? 
Grupul de inițiativă va începe cu stabilirea unui parteneriat cu actorii implicați în proiect. Astfel, 
aceștia vor coordona pașii de implementare cu grupul de lucru pe aspecte tehnice și cu gru-
pul de experți pe aspectul conținutului. Platforma va fi dezvoltată și completată cu informația 
necesară privind educația financiară. Aceasta va fi adaptată la curricula școlară și necesitățile 
tinerilor din Republica Moldova, implicând cât mai multe elemente interactive. După elaborarea 
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aplicației și testarea acesteia, grupul de inițiativă o va promovara masiv în mediul online prin 
postări și articole pe rețelele de socializare și platformele destinate tinerilor. De asemenea, 
aplicația va fi promovată în școlile din toată țara, cu suportul MEC. Din momentul lansării și 
testării aplicației, grupul de inițiativă împreună cu toți partenerii implicați vor coordona orga-
nizarea Hackathon-ului de idei, identificând potențiali parteneri noi, surse de finanțare a celor 
mai bune idei etc.

CÂT?
Resurse umane:
Dezvoltatori aplicație - 3 persoane;
Experți pentru conținut - 8 persoane;
Grupul de inițiativă care coordonează - 4 persoane;
Total: 15 persoane

Timp:
Dezvoltarea și testarea aplicației - 9 luni;
Elaborarea conținutului - 9 luni;
TOTAL: 9 luni

Resurse financiare:
Dezvoltarea aplicației - 1,2 milioane lei;
Întreținerea anuală - 300 mii lei;
Promovarea - 200 mii lei;
Remunerare experți - 1 milion lei;
Remunerare grup de inițiativă pentru coordonare - 350 mii lei;
TOTAL: 3 050 000 lei.

Avantaje:
 Crearea aplicației soluționează într-un timp util problema acoperii în plan teritorial a alfabe-

tizării și educației financiare, întrucât aplicația soluționează lipsa cadrelor didactice care ar 
putea furniza educație financiară elevilor, soluționează problema lipsei manualelor de edu-
cație financiară. Aplicația înlocuind rolul profesorilor și a manualelor.

 Aplicația va reduce costuri anuale din bugetul de stat pentru oferirea salariilor profesorilor 
de educație financiară. Costurile de elaborare a aplicației și de întreținere a acesteia vor fi 
mult mai mici5 comparativ cu introducerea disciplinei obligatorii în școli, oferirea salariilor, 
tipărirea și elaborarea manualelor, instruirea profesorilor etc.

 Metoda de însușire a materialului este una interactivă, deosebită de orele de educație fi-
nanciară predată în școli, fapt ce va trezi interesul și atenția elevilor prin existența premiilor 
(căști, ebook etc.) pentru rezultatele obținute și prin spiritul de competitivitate (participarea 
la hackathon).

 Educația financiară va ajuta la reducerea nivelului de sărăcie. S-a dovedit că alfabetizarea 
financiară afectează atât comportamentul de economisire, cât și cel de investiții, precum și 
practicile de gestionare a datoriilor și de împrumut.6

5. Sensmedia: Cât costă dezvoltarea propriei aplicațiii mobile, 2019 / www.medium.com/sensmedia/cat-costa-
dezvoltarea-propriei-aplicatii-mobile-f56b17eaa4d2 (accesat 20.05.2022)

6. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică: Policy Brief, 2006 / www.oecd.org/finance/financial-
education/37087833.pdf (accesat 14.05.2022)

http://www.medium.com/sensmedia/cat-costa-dezvoltarea-propriei-aplicatii-mobile-f56b17eaa4d2
http://www.medium.com/sensmedia/cat-costa-dezvoltarea-propriei-aplicatii-mobile-f56b17eaa4d2
http://www.oecd.org/finance/financial-education/37087833.pdf
http://www.oecd.org/finance/financial-education/37087833.pdf
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Concluzii 

Pentru a putea rezolva problemele ce țin de finanțe, este nevoie de a ridica nivelul de cunoș-
tințe și abilități în acest domeniu.7 S-a demonstrat că cine are parte de instruire și asistență, re-
curge mai rar la împrumut și are mai puține probleme cu întoarcerea creditelor. Cercetările din 
Statele Unite arată că angajații își măresc participarea la planurile de pensionare finanțate din 
contribuțiile angajaților și ale angajatorului atunci când angajatorii oferă programe de educație 
financiară, sub formă de broșuri sau seminare. Republica Moldova trebuie să urmeze exemplul 
țărilor precum Danemarca, Norvegia, Australia, care au un nivel înalt la capitolul educației finan-
ciară8 și drept urmare, atestă un nivel de dezvoltare economică înalt.

7. Lidia SABĂU, doctorandă, Școala Doctorală Științe ale Educației, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”: Educația financiară în epoca digitală: Analiza politicilor, 2021 / www.ibn.idsi.md/sites/default/files/
imag_file/95-102_23.pdf (accesat 07.05.2022)

8. Financial Literacy Around the World / https://finance.yahoo.com/news/financial-literacy-around-world-
top-120017481.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLm1kLw&guce_referrer_si
g=AQAAAMJXBbu1tgQAKHsw7oZncgYLR9-9BgfKbEOPy5wbF0nlf_8T5hGyUuhldFmv4CPG1D5fHk_iFiyCP
U4SIusNzV0B6eE2mzqS6jsrcQpCIMYLUtAMM8vpXcXSOPjKqoxbhw1-XpOUAtqwq05EqEAmny2Rp3PcyJVi1
NrPg3N7rYHK (accesat 20.05.2022)

http://www.ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/95-102_23.pdf
http://www.ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/95-102_23.pdf
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Admiterea în instituțiile de învățământ superior: cine vrea sau cine merită?STATUS QUO:

În Republica Moldova studiile superioare sunt prea accesibile. Lipsa examenelor de admitere, 
numărul mare de locuri libere în cadrul unor facultăți și prețul accesibil la contractele de studii 
universitare sunt cauzele datorită cărora oricine dorește poate să devină student, indiferent de 
care sunt cunoștințele și capacitățile tânărului. Acest lucru generează atât lipsa competiției între 
universități, punându-se accent pe cantitatea studenților, nu pe calitatea acestora, cât și lipsa 
competiției între tineri care doresc să ajungă la facultăți, pentru că ei au siguranța că pot găsi 
ușor o opțiune la universitate. Din acest motiv, studiile universitare în Republica Moldova nu 
sunt percepute ca o realizare importantă în domeniul educațional în care doar cei mai versați 
elevi pot ajunge unde doresc, dar sunt percepute mai degrabă ca o etapă obișnuită din viață. 
Lipsa unei strategii naționale de planificare a câmpului muncii și permiterea studenților să fie 
înmatriculați unde doresc, chiar și cu medie mică, duce la discrepanță mare în câmpul muncii în 
diverse domenii.

Conform art. 9 alin. (10) din Codul educației, admiterea în instituţiile de învăţământ, transferul 
elevilor şi al studenţilor de la o instituţie de învăţământ la alta se realizează în condiţiile stabilite 
de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Astfel, MEC este responsabil de aprobarea 
Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I - studii superioare de licență sau 
potrivit pct. 3 din Regulament, în baza autonomiei universitare și cu asumarea responsabilității 
publice, instituțiile de învățământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare 
program de studii și, după caz, testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive, artistice sau 
sportive ale candidaților.

Un alt acuzat sunt universitățile din Republica Moldova, care nu sunt interesate să adopte mai 
multe filtre pentru înmatricularea tinerilor. Un raport al Curții de Conturi din 2016 precizează 
că nu există nici un fel de criterii, metodologii de a planifica admiterea în universități. Orice 
universitate, ca să își păstreze resursele, oamenii, cere cât mai multe locuri.

Procesul de admitere în universități / sursa: www.diez.md

Ministerul Educației și Cercetării și Universitățile din Republica MoldovaACUZATUL 
PROBLEMEI:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130514&lang=ro#
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_641_regulament_admitere_2021.pdf
http://www.diez.md
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Ziua admiterii în cadrul USM / sursa: www.agora.md

În Republica Moldova sunt 31 de instituții de învățământ superior, însă nici una nu are examene 
de admitere la toate facultățile. Prin urmare, lipsa unui examen de admitere în universitate 
și numărul mare de locuri disponibile acordate facultăților generează apariția efectului de 
înmatriculare bazată pe cantitate, dar nu pe calitatea studenților. Se caută înmatricularea a 
cât mai mulți studenți, indiferent de cunoștințele și capacitățile lor. Potrivit expertului Olga 
Gagauz, vicedirectoare a Institutului Național de Cercetări Economice „Universitățile încearcă 
să recruteze cât mai mulți studenți, scade cerința de admitere, nota medie de admitere, și acest 
fapt influențează calitatea pregătirii profesionale”. Pentru anul 2021, în cadrul Universității 
Pedagogice de Stat “Ion Creangă”, facultatea Filologie și Istorie, au fost admiși la buget studenți 
cu mediile de la bacalaureat de 6.56, 6.29, 5.77. Lucru similar se atestă și la Academia de Studii 
Economice din Moldova, cu studenți cu mediile 6.33 și 5.88 fiind admiși la studii cu finanțare 
din bugetul de stat.

În cazul în care sunt înmatriculați prea mulți studenți la o facultate, iar locurile nu sunt coordonate 
cu piața muncii, apare o diferență între profesiile disponibile pe piața muncii: diferență între 
cererea şi oferta forţei de muncă. Conform ANOFM (Agenția Națională de Ocupare a Forței de 
Muncă), la situația din 13.12.2021, pentru profesiile care necesită studii juridice, sunt aproximativ 
66 de locuri vacante, (în 2020-2021 au finalizat facultatea de drept 7902 persoane). „Statul a 
planificat locurile în universități în așa fel, încât fiecare copil să își găsească un loc, indiferent de 
faptul dacă are nevoie economia națională de atâția specialiști sau nu. În consecință, la noi s-a 
observat o creștere explozivă a locurilor în universități, a locurilor finanțate de stat, sau a celor 
finanțate de părinți.” afirmă Anatol Gremalschi, profesor universitar și director de programe la 
Institutul de Politici Publice (IPP).

Pentru universitățile din Republica Moldova contează cantitatea 
studenților și nu calitatea lor

DESCRIEREA 
PROBLEMEI

http://www.agora.md
https://unimedia.info/ro/news/c78098659e9c9a3a/de-ce-scade-continuu-numarul-de-studenti-in-republica-moldova.html
https://unimedia.info/ro/news/c78098659e9c9a3a/de-ce-scade-continuu-numarul-de-studenti-in-republica-moldova.html
https://upsc.md/wp-content/uploads/2021/08/admitere_2021_sfin_zi_buget_FI.pdf
https://upsc.md/wp-content/uploads/2021/08/admitere_2021_sfin_zi_buget_FI.pdf
https://admitere.ase.md/files/admitere/raport/08.12/buget/tehnologia_si_managementul_alimentatiei_publice.pdf
https://admitere.ase.md/files/admitere/raport/08.12/buget/tehnologia_si_managementul_alimentatiei_publice.pdf


MANIFESTUL TINERILOR 2022 | 35

Dosarul de depunere a documentelor / sursa: www.unibuc.ro

Ce? 
Statul analizează și identifică numărul de locuri vacante pe piața muncii care sunt necesare de 
a fi suplinite pentru fiecare specialitate. Conform studiului realizat anual, se impune o limită la 
nivel național pentru înmatricularea studenților la diverse facultăți. Statul se asigură că sunt 
înmatriculați doar cei mai buni studenți prin introducerea unui filtru de admitere: examenele de 
admitere.

Cine?
 Inventarierea locurilor de muncă va fi efectuată de către ANOFM (Agenția Națională de 

Ocupare a Forței de Muncă) din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 
 Limita locurilor pentru fiecare specialitate va fi stabilită în parteneriat de către MEC, Minis-

terul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) și Ministerul Finanțelor.
 Examenele de admitere sunt aprobate și monitorizate de către MEC, iar universitățile imple-

mentează aceste examene.

Cum? 
ANOFM realizează și prezintă la sfârșitul anului academic raportul inventarierii locurilor de 
muncă, după care Guvernul stabilește locurile limită de admitere per specialitate. Modalitatea 
de desfășurare și structura examenelor de admitere sunt elaborate de către universități și 
aprobate de către MEC. Conform acestor rezultate, universitățile realizează următoarea sesiune 
de admitere.

 MEC elaborează proiectul de Lege privind modificarea pct.79 din Codul educației. Potrivit 
proiectului de Lege, la pct. 79 alin. (3), lit. b) și d) se abrogă (b) stabilirea specialităţilor; d) 
organizarea admiterii candidaţilor la studii, ținând cont de criteriile specifice profilului instituţiei de 
învăţămînt superior);

STÂNGA: Inventarierea locurilor de muncă necesare pe piață și 
stabilirea limitei de admitere per specialitate

PLANUL 
STRATEGIEI

http://www.unibuc.ro
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 MEC include în Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I - studii superioare 
de licență, un punct, cu următorul conținut: ,,Admiterea în cadrul instituțiilor superioare de 
învățământ se va desfășura în baza examenelor de admitere aprobate anual de către Minister, 
prin testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive, artistice sau sportive ale candidaților”; 

 MEC, cu participarea Comisiilor de specialiști (în funcție de specialitate) elaborează anual, 
testele de admitere pentru fiecare specialitate. Examenul de admitere este format din proba 
scrisă (150 grile) și proba practică. 

 Numărul de locuri în universități (per specialitate), se aprobă anual prin Hotărâre de Guvern, 
în rezultatul efectuării inventarierii de către ANOFM.

 La necesitate, MEC modifică și elaborează cadrul normativ secundar.

Cât? 
Timp: Acest proiect are nevoie de trei ani pentru implementare, în care vor fi efectuate 
modificările la nivel legislativ, organizarea sesiunilor de informare a elevilor, crearea examenelor 
pentru fiecare specialitate.
Resursele financiare destinate locurilor bugetare vor fi repartizate și estimate conform cerințelor 
pieței.

Inventarierea locurilor de muncă / sursa: Search Engine Journal

Scumpirea contractelor și implementarea burselor privateDREAPTA:

Contractele trebuie să devină mai scumpe la toate universitățile și de implementat bursele 
private, prin care se creează o cooperare între companiile private și elevii talentați, pentru a le 
fi asigurate cheltuielile privind studierea, iar apoi, angajați în cadrul companiei.

Cine?
În prezent, la majoritatea facultăților, contractul de studii este mai mic decât salariul mediu 
pe economie, acesta trebuie de ridicat la minim trei salarii medii, și de oferit oportunitatea 
companiilor private să ofere burse. Agenții economici, pentru a investi în educația viitorului 
angajat, funcțiile vacante de care ar avea nevoie în viitor și acordă burse de studii pentru a 
încuraja viitorii specialiști. Astfel, cei mai talentați studenți vor avea o siguranță în viitorul lor 
profesional, iar angajatorul va participa activ la dezvoltarea educației.
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sursa: Simon-Kucher

Cine?
 Angajatorii din domeniul privat vor face o analiză a numărului de tineri specialiști de care vor 

avea nevoie în viitorul apropiat și vor oferi burse private către elevii cu cele mai bune merite 
din licee;

 Universitățile vor deveni parteneri activi în procesul de implementare a parteneriatului 
(conturarea viitoarei piețe de muncă) prin ajustarea curriculumului la cerințele angajatorilor;

 Elevii vor căuta companii private pentru a găsi finanțare a studiilor superioare.

Cum?
Mediul privat va estima numărul de tineri specialiști de care va fi nevoie în cadrul companiei 
și vor bugeta numărul burselor oferite anual pentru viitori studenți. Elevii vor fi interesați din 
liceu să găsească o companie privată, în domeniul interesat, pentru ca studiile să fie acoperite 
de mediul privat, iar ulterior, să fie angajat în cadrul companiei. Plata pentru studiile superioare 
va fi majorată, astfel locurile vor fi suplinite de elevii cu interes sporit în domeniu și/sau de cei 
care merită.

Cât?
Timp: Patru ani pentru analiza implementării, adaptarea legislației, încurajarea companiilor 

private și informarea actorilor cheie.
Resurse Financiare: Aproximativ 250.000 lei pentru achitarea serviciilor de consultanță 

acordate de experții contractați timp de 82 zile
 50 EUR/ zi de consultanță/ expert
 Consultanța va fi acordată 3 luni la etapa inițială (24 zile lucrătoare*3) + 10 zile pentru 

evaluare la final de an (5 zile/ an).
Resurse Umane: 3 experți contractați din state UE care au implementat deja acest mecanism, 

exemplul Țărilor de Jos
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AVANTAJE:

STRATEGIA 1: 
Inventarierea locurilor de muncă necesare pe piață și stabilirea limitei 
de admitere per specialitate

1. Limitarea numărului de locuri disponibile în cadrul specialităților va ajuta la o repartizare 
corectă a studenților pe specialități. Odată cu inventarierea joburilor, numărul de specialiști 
noi formați va fi conform solicitărilor de pe piața muncii. În consecință vor fi mai puțini 
șomeri. Potrivit unui studiu realizat de Challenger în anul 2019-2020, fiecare al treilea 
șomer tânăr din Moldova are studii superioare. Rata șomajului în rândul tinerilor este în 
creștere (de la 7,2% în 2014 la 8% în 2016) și depășește de două ori media la nivel de țară, 
conform raportului “Tinerii pe piața muncii” elaborat de către INCE în 2018;

2. Prin limitarea locurilor de studii la specialități devine posibilă dezvoltarea unor domenii 
importante. Cei care nu obțin loc la o facultate suprasolicitată se orientează către altele 
mai puțin solicitate. Astfel se creează un echilibru. Un domeniu spre care se pot orienta 
viitorii studenți, de exemplu poate fi agricultura, care deși este unul dintre domeniile cheie 
pentru Republica Moldova, anul trecut în cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova 
au fost înmatriculați în total pentru cele 26 de programe de licență 411 de studenți și 132 
pentru cele 34 de programe de master;

3. Ajustarea cadrului legal, prin limitarea autonomiei universitare și includerea examenelor de 
admitere în cadrul universităților conform modelului aprobat de către MEC, va crește direct 
nivelul de studii. Selecția va genera studenți motivați să învețe și să acumuleze cunoștințe, 
ceea ce per general va crește competitivitatea în rândul studenților și respectiv va atrage 
doar studenți competenți în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

STRATEGIA 2:

1. Oferirea burselor private și angajarea ulterioară a studentului în compania de la care are 
bursă motivează tinerii să învețe sârguincios. Ei au siguranța că după finalizarea studiilor 
universitare vor avea un loc de muncă. De asemenea, pe parcursul anilor de studenție, 
studentul are un loc asigurat pentru a face practica de specialitate și de a învăța care 
sunt realitățile pieței direct de la sursă. Interesul companiilor private față de studenți 
va contribui la facilitarea angajării acestora imediat după absolvire și va dispărea cerința 
impusă în prezent  la angajare ,,cel puțin 2 ani de experiență în domeniu”.

2. Piața muncii se auto-regulează, companiile private își planifică numărul de angajați în viitor 
și oferă burse elevilor cu merite mai bune, pentru ca locurile să fie suplinite imediat după 
studii. Astfel piața e dirijată de domeniul privat, care cunosc mai bine situația actuală.

3. Majorarea taxelor de studii va crea un sistem de filtrare în care doar cei mai perseverenți 
vor ajunge să fie înmatriculați la studiile superioare. La universitate ajung doar cei mai 
competenți, iar astfel se creează o concurență mai mare între studenți, fapt care duce la o 
dezvoltare mai rapidă a acestora.

CONCLUZII

Admiterea la instituțiile de învățământ din Republica Moldova se face pe baza principiului “cine 
vrea” și mai puțin pe cel de “cine poate”, ceea ce face ca studiile superioare să fie prea accesibile 
și să fie percepute drept o etapă obligatorie pentru toți tinerii, decât o realizare importantă 
la care ajung doar cei mai buni. Astfel, ajung să fie admiși la studii superioare orice elev care 
dorește. 

https://www1.undp.org/content/dam/moldova/docs/tinerii_pe_piata_muncii_final.pdf
https://www.uasm.md/ro/admiterea-125
https://www.uasm.md/ro/admiterea-125
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Se atestă și o lipsă a unei corelații dintre piața muncii și locurile disponibile în cadrul universităților, 
care determină o diferență între profesiile disponibile pe piața muncii şi oferta forţei de muncă. 

Strategiile propuse în acest manifest au drept scop creșterea calității studiilor din Republica 
Moldova prin introducerea filtrelor menite să atragă doar cei mai motivați și competenți 
studenți și crearea unui echilibru între cererea și oferta forței de muncă. Piața muncii poate fi 
reglementată de doi actori principali, conform statului, sau conform domeniului privat.
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Orientarea profesională în școală are loc doar pe foaieSTATUS QUO:

În curricula școlară, ghidarea în carieră se limitează la un modul din cadrul disciplinei 
„Dezvoltarea Personală”. Materia este predată de un „diriginte, cu posibilitatea de a avea alături 
colegii, psihologul școlar, părinții, comunitatea și alți actori educaționali”.1 Conform concluziilor 
interviurilor efectuate de echipa Rebyata din ediția a 8-a, a programului Challenger în luna 
mai 2022 cu 42 de elevi, absolvenți și profesori din toate raioanele țării - elevilor le lipsește 
ghidarea în carieră, iar diriginții au nevoie de mai multă instruire în domeniu și de motivație 
financiară mai bună.

Elevii intervievați spun că simt nevoia de orientare profesională, dar profesorii adesea aleg să 
facă ora clasei în locul disciplinei respective, aspect ce se răsfrânge asupra interesului elevilor 
față de materie și asupra calității orientării în carieră.2 Astfel, deciziile luate de elevi în alegerea 
profesiei sunt bazate pe percepție, tendințe, influența rudelor și pe informații dobândite din 
diverse surse neoficiale.3 Adesea, aceste decizii nu coincid cu realitățile ofertelor pieței de 
muncă. Elevii aleg să studieze profesii suprasolicitate și cu greu își găsesc un loc de muncă după 
absolvire.

În pofida introducerii în 2018 a obiectului Dezvoltare Personală în curricula școlară, ghidarea 
în carieră continuă să fie realizată superficial. Conform ghidului profesorului pentru disciplina 
„Dezvoltarea Personală”, materialele care vor fi folosite de profesor în timpul lecției sunt la 
alegerea acestuia în funcție de cunoștințele și experiența anterioară.4 Așadar, calitatea orientării 
profesionale la lecție este lăsată la discreția dirigintelui. Chiar dacă sunt unii profesori cu inițiativă 
care vin cu activități practice de orientare profesională, rezultatele interviurilor cu elevii ne 
confirmă o imagine sumbră a situației actuale în țară: circa 80% din tinerii intervievați ar fi 
vrut să aibă o orientare profesională mai bună în școală, doar 10% sunt mulțumiți de ghidarea 
primită și 10% nu știu. De asemenea, majoritatea tinerilor intervievați evaluează implicarea 
profesorilor ca fiind insuficientă și impersonală. 

Orientarea profesională este lăsată la discreția profesorilorACUZATUL 
PROBLEMEI:

1. Disciplina: DIDACTICA DEZVOLTĂRII PERSONALE / www.dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/
handle/123456789/2535/DidacticaDezvoltPersonale-SuportCurs.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accesat: 
15.05.2022)

2. Analysis of the current situation on the teaching of the „Personal Development and Career Planning” Module 
/ www.ceda.md/wp-content/uploads/2021/06/Analysis-of-the-current-situationon-the-teaching-of-the-
Personal-Development-and-Career-Planning-Module.pdf?fbclid=IwAR1TRAlE9HZBdkCpDvuhMta5_h7loKcr-
UOOUxNh7JAZ6mPOTc4iKnl2yxY (accesat: 15.05.2022)

3. Code for Moldova, Ghidarea în Carieră / www.code4.md/posts/ghidarea-in-cariera?fbclid=IwAR3Dcu5luKfJ22
govdTT3CHw7YcTPWVo7GJsD5M6x8j6iEfI_9HVo5Z6gUg (accesat: 15.05.2022)

4. Ghidul de desfășurare a disciplinei „Dezvoltarea pesronală”, clasa a 10 / www.mecc.gov.md/sites/default/files/
dezvoltare_personala_-_ghidul_profesorului_-_clasa_10_web_sep2021_0.pdf (accesat: 15.05.2022)

http://www.ceda.md/wp-content/uploads/2021/06/Analysis-of-the-current-situationon-the-teaching-of-the-Perso
http://www.ceda.md/wp-content/uploads/2021/06/Analysis-of-the-current-situationon-the-teaching-of-the-Perso
http://www.ceda.md/wp-content/uploads/2021/06/Analysis-of-the-current-situationon-the-teaching-of-the-Perso
http://www.code4.md/posts/ghidarea-in-cariera?fbclid=IwAR3Dcu5luKfJ22govdTT3CHw7YcTPWVo7GJsD5M6x8j6iEfI_9HV
http://www.code4.md/posts/ghidarea-in-cariera?fbclid=IwAR3Dcu5luKfJ22govdTT3CHw7YcTPWVo7GJsD5M6x8j6iEfI_9HV
http://www.mecc.gov.md/sites/default/files/dezvoltare_personala_-_ghidul_profesorului_-_clasa_10_web_sep202
http://www.mecc.gov.md/sites/default/files/dezvoltare_personala_-_ghidul_profesorului_-_clasa_10_web_sep202
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Ați avut nevoie de o ghidare în carieră mai bună în școală?

� NU

� Nu ș�u

� DA 77,50% 12,5%

10%

În urma lipsei unei orientări profesionale calitative, proaspeții absolvenți de liceu aleg să studieze 
profesii suprasolicitate cum ar fi drept și business și administrare. Conform datelor furnizate 
de BNS în anul de studii 2021/20225, la ciclul II cele mai solicitate au fost domeniile business, 
administrare și drept (42,8% din totalul celor înmatriculați la ciclul II), urmate de educație 
(19,3%). 

Datele au arătat o menținere a tendinței din anii precedenți. Și la nivelul ciclului I, domeniile 
business, administrare și drept rămân a fi cele mai atractive (40,4% din total înmatriculați la 
ciclul I), urmat de domeniul educație (13,2%) și inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectură 
și construcții (11,0%). Astfel, ghidarea în carieră în sistemul educațional școlar nu răspunde 
realităților de pe piața muncii din Moldova, tinerii aleg profesiile „populare” și cu greu își găsesc 
un loc de muncă conform specialității studiate, după absolvire.

Alegem profesiile suprasolicitate și rămânem șomeri 
sau chelneri cu studii juridice

EFECTELE 
PROBLEMEI:

CHALLENGER8: Concluziile interviurilor efectuate de echipa Rebyata în luna mai 2022, 
cu 42 de elevi, absolvenți și profesori din toate raioanele țării

5. BNS: Studenti in institutiile de invatamant superior pe domenii generale de studii si cicluri, 2017/18-
2021/22 / www.statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20
sociala__07%20INV__INV060/INV060060.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802 (accesat: 
15.05.2022)
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Motivele de alegere a specialității la care studiază tinerii respondenți 
și după profilul studiilor, %  
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Modul în care tinerii își aleg viitoarea profesie pentru care să învețe
(conform unui studiu de Institutului Național de Cercetări Economice, 2018). Doar 20% dintre 

respondenți au menționat că își aleg profesia, după nevoia de specialiști în acest domeniu. 

Sursa: Olga Gagauz: Alegerea profesiei și aspirațiile tinerilor privind învățământul superior
din Republica Moldova Studiu Sociologic / www.ccd.ucoz.com/_ld/0/65_Raport_24_mai.pdf 

(accesat la 01.05.2022)

PLAN DREAPTA: BUSOLA:
ghidarea în carieră în buzunarul tău!SOLUȚII

CE?
BUSOLA - platformă online și aplicație mobilă de consultare și networking, care informează 
despre cererea pe piața muncii din Republica Moldova, descrie specialitățile și domeniile de 
muncă existente și conectează tinerii în căutarea vocației cu specialiști din diverse domenii de 
activitate. 

Pe de o parte, prin intermediul „Busolei”, elevii și studenții vor beneficia de autoghidare, 
informare și conectare cu specialiști. Pe de altă parte, specialiștii vor avea acces la o rețea de 
tineri, care ar putea fi potențialii lor angajați.

http://www.ccd.ucoz.com/_ld/0/65_Raport_24_mai.pdf
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Cine?
 Grupul de inițiativă „CHALLENGER, echipa Rebyata”; 
 ONG-uri din societatea civilă care deja se ocupă de subiectul „orientare profesională” 

(Code4Moldova, MentorMe);
 Companii și programatori de tehnologii informaționale (TI);
 Companiile și instituțiile private și publice, care au nevoie de forță de muncă;
 Mass-media.

Cum?
La accesarea platformei fiecare utilizator își va crea un profil, unde o să indice ocupația și o 
scurtă descriere personală. Apoi, acesta va fi direcționat spre 2 secțiuni:

SECȚIUNEA 1: INFORMARE

Secțiunea va conține 3 părți: „Autoevaluare”, „Profesii” și „Specializări”.

 Pentru a avea un prim ajutor în alegerea unei direcții, utilizatorii vor avea posibilitatea 
parcurgerii a câtorva teste de personalitate opționale.

 În compartimentul „Profesii” prima pagină presupune o listă a profesiilor existente pe piața 
muncii din Moldova, ordonate conform domeniilor de activitate și instituțiilor de învățământ 
din țară, unde acestea pot fi studiate. Pentru fiecare profesie va fi creată o pagină dedicată 
în care se conțin informații relevante precum: o scurtă descriere, caracteristicile profesiei, 
abilitățile necesare, link-uri la sursele cheie, oferte din domeniu plasate de specialiștii de pe 
platformă. 

 Compartimentul Specializări va fi structurat după același format, unde va fi disponibilă 
informația despre oferta educațională din Moldova. 

Informarea și Comunicarea, elementele cheie în orientarea profesională. 
Sursa: CHALLENGER8
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SECȚIUNEA 2: COMUNICARE 

Forumul și chat-ul cu specialiști și studenți

 Interacțiunea dintre specialiști și studenți/elevi/persoane interesate se va face prin două 
canale: public și privat. 

 Canalul public va reprezenta un forum cu întrebări postate de utilizatori la care specialiștii 
vor putea răspunde. 

 Prin canalul privat, utilizatorii vor putea să abordeze direct specialiștii în 3 moduri: opțiunea 
de chat, de programare a unei consultații sau de aplicare la oferta de muncă/voluntariat, care 
au fost plasate anterior de către specialiști și care se reflectă și în prima secțiune.

Lansarea platformei: Echipa de organizare va contacta reprezentanți din diverse domenii cu 
vizibilitate mărită care vor fi dispuși să promoveze platforma pe canalele personale. Platforma 
va avea pagini de promovare în mediul online pe Facebook, Instagram și TikTok.

Cât?
Total: 25 000 EUR. 

La elaborarea, dezvoltarea și promovarea platformei, vor lucra 4 absolvenți Challenger 8 care 
vor asigura implementarea proiectului și vor colecta informații despre piața muncii. Echipa de 
organizare va colabora cu o companie IT pentru dezvoltarea platformei și aplicației. Elaborarea 
platformei, întreținerea acesteia și lucrul/serviciile asigurate de către prestatori costă 20.000 
euro, promovarea online a platformei va costa 1000 euro și remunerarea echipei de lucru 5000 
euro în total.

AVANTAJE:

Datorită acestei platforme, tinerii interesați de orientare profesională vor fi informați despre 
piața muncii și se vor conecta cu diverși specialiști pentru o înțelegere mai bună a viitoarei 
cariere. 
 Având BUSOLA, tinerii se vor autogestiona mai informat cu privire la ghidarea în carieră, iar 

deciziile lor vor corespunde realităților de pe piața muncii din Moldova.
 Specialiștii activi pe platformă își vor putea promova afacerile și domeniile de activitate și vor 

atrage talente tinere și dornice de muncă.
 Va avea de câștigat economia țării de pe urma încadrării eficiente a tinerilor în câmpul muncii, 

valorificând potențialul lor. 

Profesori educați pentru elevi orientațiPLAN ST NGA:

Ce?
Calificarea actualelor cadre didactice în orientarea profesională printr-un curs și test obligatoriu.

Cine?
 Grupul de inițiativă „CHALLENGER, echipa Rebyata”:
 Ministerul Educației și Cercetării;
 Instituțiile școlare din toată țara.
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Cum?

1. INTERVENȚIA ÎN CURRICULĂ

Disciplina Dezvoltare Personală, care este actualmente o disciplină la alegere, se introduce în 
curriculă  în mod obligatoriu. 

2. CURS OBLIGATORIU DE CALIFICARE

Pentru fiecare clasă (1-12) există câte un ghid al profesorului pentru desfășurarea disciplinei 
respective, care cuprinde 5 module. Înainte de începerea anului școlar, fiecare diriginte, va 
trebui să citească acest ghid pentru a finaliza cursul, care este obligatoriu. Un curs presupune 
lecturarea ghidului existent pentru fiecare clasă la disciplina Dezvoltare Personală, ca mai apoi 
să treacă un test de evaluare a însușirii materialului. Doar în baza completării acestui curs, 
profesorul poate deveni diriginte și rula disciplina Dezvoltarea Profesională.

3. TEST LA FINALUL FIECĂRUI MODUL

Testele din urma fiecărui modul lecturat vor fi disponibile pentru completare online pe platforma 
Microsoft Forms, în care există funcția “timer”. În luna august a fiecărui an, înainte de începutul 
fiecărui an academic, va fi deschisă platforma pentru completarea cursului, până la sfârșitul lunii 
august. La final, profesorii care au completat cu succes cursul și testul, vor primi un certificat de 
calificare la disciplina dezvoltare personală. 

Grupul de lucru „Challenger” va cerceta ghidurile existente, cu scopul de a încadra informația 
într-un curs de calificare a profesorilor actuali, sub forma unui test la finalul fiecărui modul. 
Informația din ghid va fi analizată timp de 12 săptămâni (1 săpt. per ghid), atunci când vor fi 
elaborate și întrebările din test, cele 50 de întrebări (10 întrebări per modul). 

Timpul estimat pentru parcurgerea unui curs este de 3h 45 min (150 minute pentru lecturarea 
ghidului (aproximativ 30 minute per modul) + 75 minute testul (15 minute per modul) = 225 
minute.  

Orientarea în carieră - prioritate pentru tineri! Sursa: arhiva CHALLENGER8
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În urma completării unui modul, gestionarea timpului se află la discreția cadrelor didactice. 
Acestea decid individual dacă vor să treacă la următorul test imediat, sau să-l treacă în altă zi. 
Dacă nu se completează un modul - nu se trece la următorul, testul fiind închis. După fiecare 
modul, va fi un test de evaluare a însușirii materialului studiat, care va cuprinde câte 10 întrebări 
per modul. Ca să treacă cursul profesorul trebuie să obțină minimum 75% reușită.

Cât?
Total: 2000 EUR. 

Întreaga soluție presupune cheltuieli de 2000 euro, pentru achitarea grupului de lucru în 
sintetizarea elaborarea testelor. 

AVANTAJE:

Disciplina școlară „Dezvoltarea Personală” este însoțită de un ghid practic care descrie felul 
în care ar trebui să aibă loc instruirile în cadrul disciplinei, în acest fel nu se necesită cheltuieli 
adiționale pentru crearea ghidului. De asemenea, profesorii se informează din surse oficiale 
asupra orientării profesionale, într-un mod centralizat.

Prin includerea acestei discipline ca fiind obligatorie, ghidul profesorului capătă un aspect 
practic.

Soluția propusă e una simplă, însă care pune accent pe problema identificată.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Biroul Național de Statistică: Studenții din instituțiile de invatamant superior pe domenii 
generale de studii și cicluri, 2017/18-2021/22 / www.statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/
ro (accesat la 01.06.2022);
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