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Sumar executiv 

Scopul lucrării constă în elucidarea rolului sectorului educaţiei în dezvoltarea economică a ţării 

şi modul în care acesta răspunde la necesităţile curente şi de perspectivă ale pieţii muncii. 

Pornind de la faptul că între calitatea sistemelor educaţionale şi nivelul dezvoltării economice a 

ţărilor există o corelaţie pozitivă, iar situaţia economică a Republicii Moldova este una 

îngrijorătoare, autorul sintezei de politici încearcă să clarifice dacă această situaţie este 

cauzată şi de eventualele deficienţe ale sistemului educaţional moldovenesc. 

Principalele constatări ale sintezei de politici sunt: 

 Până în prezent nu prea există studii temeinice ce ar pune explicit în evidenţă modalităţile 

în care şcoala influenţează persoanele pentru a deveni mai productive şi care ar analiza în 

profunzime acele efecte necuantificabile ale educaţiei, care indirect contribuie la dezvoltarea 

economică. Totuşi, în majoritatea ţărilor dezvoltate, revoluţiile industriale şi reformele în 

educaţiei s-au complementat reciproc, o astfel de legitate atestându-se şi în cazul evoluţiilor 

post-industriale. 

 Cu regret, în cazul Republicii Moldova, reformele şi investiţiile în educaţie nu asigură 

competitivitatea economiei naţionale. În consecinţă, Republica Moldova a intrat într-un cerc 

vicios: un nivel scăzut de dezvoltare are ca efect limitarea investiţiilor în educaţie, deci în 

capital uman, iar lipsa resurselor umane duce la diminuarea calităţii şi productivităţii muncii, 

principalii factori ai creşterii economice. 

 Procesul de racordare a sectorului educaţiei la necesităţile pieţii muncii nu ar trebui 

abordat într-un mod simplist, întrucât piaţa muncii din Republica Moldova este subdezvoltată 

şi neinstituţionalizată, iar prognozele de dezvoltare socială şi macroeconomică au mai mult un 

caracter declarativ şi mai puţin unul bazat pe realităţi şi raţionamente.  

Recomandările sintezei de politici se referă la: 

 Reconsiderarea conceptelor de dezvoltare a ţării prin identificarea sectoarelor prioritare. 

Formularea mai clară a strategiilor şi politicilor de dezvoltare economică, fapt ce va permite 

actualizarea şi, după caz, corectarea cursului reformelor din sectorul educaţiei. 

 Creşterea investiţiilor în educaţie, în special, în domeniile ce ţin de pregătirea muncitorilor 

calificaţi şi a specialiştilor pentru sectoarele prioritare ale economiei. Corelarea volumului 

investiţiilor cu perspectivele de creştere a fiecărui sector distinct al economiei naţionale. 

 Participarea tuturor părţilor interesate − guvernării, lumii de afaceri, mediului academic, 

societăţii civile − la ajustarea sistemului de educaţie la cerinţele pieţei de muncă şi dezvoltarea 

de parteneriate între întreprinderi şi instituţiile de învăţământ. 

Sinteza de politici a fost elaborată în cadrul Proiectului “Observatorul societăţii civile în 

reformarea educaţiei”, finanţat de Programul de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o 

Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova. 
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Scopul lucrării 

Scopul acestei sinteze de politici constă în precizarea rolului de-facto al sistemului educaţional 

moldovenesc, încercând să răspundă la următoarele întrebări: Creează acesta premise pentru 

dezvoltarea economică a ţării? Este el oare unul orientat spre pregătirea cadrelor calificate? 

Sau, pur şi simplu, din inerţie, el doar oferă copiilor un loc de refugiu până la atingerea 

majoratului, iar tinerilor ‒ un răgaz de trei-patru ani până la intrarea în şomaj? 

Corelaţia între educaţie şi dezvoltarea economică 

Există o corelaţie pozitivă între calitatea sistemelor educaţionale şi nivelul dezvoltării 

economice a ţărilor. Ţările dezvoltate au sisteme educaţionale mai performante şi invers. A 

devenit practic axiomă, că în măsura, în care sistemul de educaţie este mai avansat, economia 

se dezvoltă mai bine, scade şomajul şi creşte speranţa de viaţă. Suplimentar, o educaţie bună 

influenţează pozitiv calitatea guvernării şi sfera socială. Or, la aceste două capitole Republica 

Moldova înregistrează mari restanţe. Ar putea asta însemna că sistemul educaţional este unul 

deficient? 

Totuşi, corelaţia statistică nu indică şi relaţia de cazualitate – ce este primordial, ce este cauză 

şi ce este efect: populaţia mai educată generează o creştere economică mai sustenabilă sau 

invers – dezvoltarea economică produce şi sisteme educaţionale mai avansate? Vom analiza 

această dependenţă cu referinţe la experienţa diferitor ţări în scopul formulării unor 

recomandări pentru cazul Republicii Moldova. Vom demonstra necesitatea corelării mai bune 

între educaţie şi piaţa muncii pentru două domenii economice pe care le considerăm prioritare 

în vederea dezvoltării durabile. 

Revoluţiile industriale şi reformele în educaţie 

Mai mulţi istorici ai economiei, de exemplu, Richard Easterlin1 consideră că revoluţia 

industrială din secolul XIX a luat amploare doar odată cu reformarea sistemelor educaţionale. 

În majoritatea ţărilor europene şi în America de Nord învăţământul primar gratuit a apărut cu 

aproximativ 200 de ani în urmă şi a devenit de masă doar spre sfârşitul secolului. Easterlin a 

depistat legătura dintre răspândirea educaţiei în diferite ţări ale lumii şi începutul creşterii 

economice, stabilind că aceasta demarează după 25-30 de ani după efectuarea reformelor. 

După cel de-al Doilea Război Mondial, cercetările privind capitalul uman au luat o amploare 

deosebită, ca urmare a planurilor de ajutorare a regiunilor devastate de război (Europa 

Occidentală, Japonia), dar şi a altor regiuni subdezvoltate (Africa, Asia). Aceste planuri 

presupuneau transferuri de capital şi de tehnologie, a căror eficienţă şi finalitate era strict 

                                                           
1
 http://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/210a/readings/Easterlin.pdf. 
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dependentă de nivelul de educaţie a populaţiei autohtone care le folosea. În acelaşi timp, 

cercetările din Statele Unite au dus la concluzia că, istoric vorbind, peste 40% din creşterea de 

venit pe cap de locuitor din aceasta ţară este rezultatul investiţiilor educaţionale. Totuşi, la 

acea vreme, rezultatele analizelor şi cercetărilor nu au avut implicaţii asupra politicilor 

educaţionale. Efectul a fost mai mult de a crea în cadrul societăţii opinia că era benefic să se 

mărească investiţiile în educaţie atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele mai puţin dezvoltate, 

fără a se indica un instrumentar de alegere a variantei optime de investiţii şi fără a se preciza 

cum contribuie educaţia, în mod concret, la procesul dezvoltării. 

Mai târziu apar cercetările empirice şi relaţiile cantitative. Arthur Maddison în studiul 

“Dynamic Forces of Capitalist Development” a stabilit că în funcţie de creşterea ponderii 

oamenilor cu studii în populaţia unei ţări creşte mai repede şi economia. El a ajuns la relaţia 

empirică conform căreia majorarea cheltuielilor pentru educaţie cu 1% duce la creşterea PIB cu 

0,35%. În 2004 OECD ajunge la concluzia că dacă pentru populaţia unei ţări durata medie 

statistică a educaţiei se majorează cu un an, acesta conduce la creşterea PIB-ului cu 3-6%2. 

William Schweke, autorul cărţii „Smart Money”3, consideră că statele lumii trebuie să 

investească prioritar în capitalul uman. Investiţiile în educaţie, sănătate şi formare profesională 

conduc nu doar la creşterea productivităţii, dar şi atenuează stringenţa unor probleme sociale 

cum ar fi sărăcia, alcoolismul, narcomania şi infracţionalitatea, care constituie o povară pentru 

economie. Această relaţie se amplifică în epoca informaţională, afirmă Chloe J. Haynes în 

cercetarea “Education and Economic Development”4, lucrare bazată pe analiza companiilor ce 

activează în domeniul tehnologiei informaţiei. Cu cât e mai avansată educaţia angajaţilor şi 

managerilor, cu atât e mai mare productivitatea, complexitatea problemelor rezolvate şi 

nivelul de organizare a afacerilor.  

La sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80 a apărut o nouă modalitate de analiză a relaţiei 

educaţie – dezvoltare economică. Această nouă tendinţă se baza pe analiza cost – beneficiu şi 

a ratelor de rentabilitate, ale cărei concluzii şi implicaţii politice au fost analizate pentru prima 

oară de G. Psacharopoulos în două studii majore
5
 (1973 şi 1981). Pe scurt, concluziile au fost 

următoarele:  

 în toate ţările ratele de rentabilitate sunt maxime la nivelul primar;  

 în ţările mai puţin dezvoltate ratele de rentabilitate în educaţie (care exprimă eficienţa 

acestei activităţi) sunt mai mari decât în ţările dezvoltate;  

 ratele de rentabilitate pentru învăţământul general sunt mai mari decât ratele de 

rentabilitate pentru învăţământul tehnic sau ştiinţific.  

Implicaţiile politice ale acestor concluzii sunt evidente atât pentru ţările dezvoltate, cât şi 

pentru cele mai puţin dezvoltate. Ambele trebuie să faciliteze dezvoltarea învăţământului de la 

                                                           
2
 http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/475. 

3
 http://www.epi.org/publication/book_smart_money/. 

4
 http://catalogue.nla.gov.au/Record/4029380. 

5
 G. Psacharopoulos, Returns to Education: An International Comparison, San Francisco, Jossey-Bass, 

1973. 
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nivelul inferior (primar) şi să acorde o atenţie sporită învăţământului secundar şi terţiar 

datorită costurilor mai ridicate pe care le implică acesta. 

Deşi literatura economică prezintă numeroase argumente referitoare la rolul educaţiei în 

dezvoltarea economică, ea nu a precizat clar modalităţile în care şcoala influenţează 

persoanele pentru a deveni mai productive şi nici nu a studiat îndeajuns acele efecte 

necuantificabile care contribuie indirect la dezvoltarea economică6. 

Educaţia şi competitivitatea economiei naţionale 

Conform Indicelui Educaţiei (Education Index), cu un rezultat de 0.653 puncte, în anul 2013 

Republica Moldova s-a plasat pe locul 114 din 187 de ţări incluse în clasamentul Programului 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare7. Conform datelor Fondului Monetar Internaţional, la 

capitolul PIB per capita Republica Moldova se situează pe locul 140 din 186 de ţări cu un 

rezultat de $ 1803 în 2015 (media mondială fiind de $ 10023) şi o prognoză de $ 1712 pentru 

20168 (vom menţiona că această scădere dramatică a dezvoltării economice de la  $ 2243 în 

2014 este rezultatul direct al furtului miliardului din sistemul bancar). Aceşti doi indicatori ne 

duc la concluzia că la capitolul educaţie stăm relativ mai bine decât la cel al dezvoltării 

economice. Totuşi, în general, stăm prost la ambele.  

În acest sens am putea afirma că Republica Moldova a intrat într-un cerc vicios: un nivel 

scăzut de dezvoltare are ca efect limitarea investiţiilor în educaţie, deci în capital uman, iar 

lipsa resurselor umane diminuează calitatea şi productivitatea muncii, principalii factori ai 

creşterii economice. 

Deşi cheltuielile pentru educaţie au constituit în mediu 7,2% din PIB, în perioada 2000-2014 ele 

au fost cele mai mari în EAC şi printre cele mai mari în ţările cu venituri medii joase. Totuşi, în 

cifre absolute, aceste cheltuieli rămân insuficiente din cauza PIB-ului scăzut (vezi mai sus). În 

consecinţă, performanţa elevilor rămâne a fi una din cele mai joase9. 

Investiţiile în educaţie nu asigură competitivitatea economiei naţionale. Pe parcursul anilor 

2005-2012, ponderea cheltuielilor publice pentru învăţământ în PIB a crescut de la 7,9% la 

8,4%. A crescut şi ponderea cheltuielilor publice per elev/student în raport cu PIB-ul pe cap de 

locuitor, de la 34,9% în anul 2005 la 45,2% în 2012. O parte din aceste cheltuieli reprezintă 

cheltuieli cu destinaţie socială şi nu pot fi clasificate ca investiţii în educaţie. În anul 2012, circa 

13,5% din bugetul învăţământului au revenit cheltuielilor pentru alimentaţie, burse şi 

întreţinerea căminelor (CASE Moldova, finanţat de UNICEF, Raport privind analiza exhaustivă a 

cheltuielilor bugetare ce ţin de protecţia socială din sistemul de învăţământ al Republicii 

Moldova în perioada anilor 2008-2010 şi practicile existente în regiune pentru finanţarea 

costurilor conexe educaţiei, 2012). Totuşi, cheltuielile în educaţie au crescut constant, însă 

                                                           
6
 http://www.management.ase.ro/reveconomia/2005-1/6.pdf. 

7
 http://hdr.undp.org/en/content/education-index. 

8
 Lista ţărilor în funcţie de PIB-ul pe cap de locuitor. 

9
 http://unimedia.info/stiri/banca-mondiala-guvernul-cheltuie-mult-si-ineficient-112891.html. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_%C8%9B%C4%83rilor_%C3%AEn_func%C8%9Bie_de_PIB-ul_pe_cap_de_locuitor
http://unimedia.info/stiri/banca-mondiala-guvernul-cheltuie-mult-si-ineficient-112891.html
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investiţiile din ultimii ani nu au reuşit să acopere necesităţile unui sector care îşi propune să 

pregătească forţă de muncă competitivă pentru o economie globală10.  

Necesitatea racordării educaţiei la cerinţele pieţii muncii 

Există o opinie răspândită precum că educaţia nu corespunde cerinţelor pieţei muncii. Astfel,  

Leonid Cerescu, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova, atribuie 

forţei de muncă un calificativul nesatisfăcător şi consideră că acest factor reprezintă un 

impediment major în dezvoltarea economiei. 

Potrivit rezultatelor unei cercetări realizate printre angajatori, constatăm că:  

 învăţământul în Republica Moldova este ajustat în mică măsură la necesităţile 

economiei reale;  

 angajatorii sunt de părerea că calitatea nesatisfăcătoare a forţei de muncă afectează în 

mod direct dezvoltarea întreprinderii;  

 cea mai mare parte dintre oamenii de afaceri (70%) au apreciat că învăţământul 

vocaţional şi cel mediu de specialitate, în general, nu corespunde nevoilor 

întreprinderilor din ţară;  

 jumătate dintre companiile participante la cercetare se confruntă cu dificultăţi în 

identificarea pe piaţa muncii a persoanelor cu o calificare satisfăcătoare;  

 cele mai afectate de calitatea joasă a forţei de muncă sunt întreprinderile care au 

peste 50 de angajaţi;  

 40% dintre reprezentanţii întreprinderilor consideră că preţurile la serviciile de 

instruire oferite pe piaţă sunt inaccesibile; 

 circa 60% dintre reprezentanţii întreprinderilor nu dispun de buget pentru instruire”11.  

Suntem doar parţial de acord cu această abordare. În toată lumea angajatorii sunt cei mai 

interesaţi în recrutarea forţei de muncă calitative. Sunt cunoscute şi metodele prin care o fac. 

Ce fac însă angajatorii noştri? Cu mici excepţii, nimic. 

Un exemplu, care confirmă această constatare, este o întreprindere cu capital străin, 

Draxlmaier Group. Ea este cel mai mare angajator privat din Republica Moldova şi a investit 

foarte mult în învăţământul dual:  

„Oferim tinerilor o şansă la educaţie. Fie că este vorba despre programul de 

practică sau de învăţământul dual, dezvoltat prin cooperarea cu şcolile 

profesionale, compania le oferă tinerilor multiple oportunităţi. Draxlmaier a 

introdus în Bălţi sistemul educaţional dual în urmă cu trei ani şi mulţi dintre 

absolvenţi au devenit deja angajaţi ai companiei. În plus, împreună cu 

                                                           
10 

Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, p. 9. 
11 

http://sindicate.md/wp-content/uploads/2013/03/Impactul-calitatii-resurselor-umane.pdf. 
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Universitatea de Stat din Bălţi participăm la organizarea programei pentru 

specializarea în inginerie şi managementul producerii componentelor auto"12.  

Se mai impune o precizare necesară: educaţia nu corespunde pieţei actuale de muncă. Dar 

dacă vom încerca să formulăm aceeaşi întrebare cu referire la piaţa de muncă în perspectiva 

viitorilor 5-10-20 de ani, vom constata că afirmaţia este lipsită de sens. Or, în pofida faptului că 

actuala guvernare (ca şi cele precedente) vorbeşte permanent despre modernizarea economiei 

în particular şi a ţării în general, aceasta nu ne spune nimic despre cum are de gând s-o facă. În 

25 de ani de independenţă nici o guvernare nu a putut să formuleze clar priorităţile de 

dezvoltare economică a ţării. Cu mici excepţii (Strategia de Creştere Economică şi Reducere a 

Sărăciei 2004-2006)13, toate strategiile au fost documente mai degrabă cu rolul de a accesa 

anumite fonduri externe şi nu de a statua o viziune clară asupra dezvoltării. Deşi actuala 

Strategie naţională de dezvoltare „Moldova 2020” stipulează drept prima prioritate: 

"Racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă", în scopul sporirii 

productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie14, şi chiar impune 

drept obiective atingerea anumitor ţinte formulate în indicatori măsurabili (de exemplu, 

diminuarea exodului tinerilor de la 17,7% la 10% în 10 ani), aceasta nu defineşte explicit 

mecanismele de atingere ale lor. În aceste condiţii discuţiile de adaptare a sistemului de 

educaţie la cerinţele pieţei de muncă par a fi lipsite de sens pe motivul lipsei bazei de 

raportare. Dacă nu există o claritate − nu ştim care anume domenii/direcţii le vom dezvolta, nu 

putem vorbi despre ce fel de specialişti vom avea nevoie.  

Piaţa muncii din Republica Moldova: realităţi şi perspective 

Menţionăm faptul că până în prezent datele despre piaţa muncii sunt foarte aproximative. 

Vom încerca să aducem unele precizări referitoare la aceste incertitudini. 

Biroul Naţional de Statistică (BNS) anunţă că, în trimestrul II al anului 2016, populaţia economic 

activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1.362,9 mii persoane, 

fiind în creştere cu 1,8% (23,7 mii) faţă de trimestrul II al anului 2015. Structura populaţiei 

active nu s-a modificat semnificativ: 96,0% o constituie persoanele ocupate şi 4,0% şomerii. 

Populaţia ocupată a constituit 1.307,9 mii persoane, fiind în creştere cu 1,9% faţă de trimestrul 

II al anului 201515. Remarcăm faptul că în perioada 2000-2010 dinamica forţei de muncă a fost 

una negativă, ea stabilizându-se abia după anul 2010 (vezi graficul de mai jos). 

                                                           
12 

http://eco.md/index.php/home/rss/item/4788-fabricile-de-%C5%9Fomeri. 
13

 Strategia de Creștere Economica si Reducere a Sărăciei (2004-2006). 
14

 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=345635. 
15

 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5329. 
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Sursa: Baza de date a Biroului Naţional de Statistică 

Aceste două referinţe la datele BNS deja atestă anumite discrepanţe de date statistice. Graficul 

ne arată un număr de ocupaţi în 2015 de 1203,6 mii, iar în 2016 acesta creşte până la 1307,9 

mii, adică cu peste 100 de mii (sau 8,7%). Dacă e să luăm în considerare că în perioada de 

creştere economică acest număr a crescut de la 1143,4 mii în anul 2010 până la 1194,9 mii în 

anul 2014 (cu doar 41,5 mii), atunci creşterea din anii 2015-2016 pare absolut neverosimilă, 

având în vedere situaţia dezastruoasă economică (comerţul exterior este în scădere al doilea 

an consecutiv16). 

Aceleaşi întrebări apar dacă e ne referim la populaţia economic activă. Anul trecut, 

rata de activitate a constituit 42,4%. Această cifră iarăşi pare una îndoielnică. Am putea 

constata că celelalte 58% din persoanele peste 15 ani (peste 1,7 milioane) sunt 

inactive, adică nu lucrează, nu sunt şomeri şi nu caută de lucru. Ceea ce nu pare o 

explicaţie logică. Suntem tentaţi să credem că majoritatea din ei sunt plecaţi la muncă 

peste hotare. Ar putea fi o confirmare a acestei ipoteze şi datele comparative ale ratei 

de activitate în ţări similare şi vecine. Pentru comparaţie, prezentăm rata de ocupare 

din astfel de ţări: 

 Azerbaidjan – 65,1%; 

 Belarus – 81,8%; 

 Georgia – 66,5%; 

 Kazahstan – 71,3%; 

 Kîrgîzstan – 62,4%; 

 Rusia – 68,9%; 

 România – 54,5%; 

 Ucraina – 62,4%. 

                                                           
16 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5344. 
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Cum poate fi în cazul Republicii Moldova doar 42%17? Parţial, aceste discrepanţe pot fi 

explicate prin activitatea informală estimată şi de BNS. Totuşi, cifrele oficiale par a nu reflecta 

amploarea fenomenului. Ce putem spune despre locurile de muncă din economia subterană? 

Practic nimic. Dar acest sector al economiei constituie, conform diferitor estimări, de la 55% 

până la 70% (conform datelor OECD) din PIB18. 

De aceea atunci când vom opera cu volumul pieţei de muncă, ne vom referi la datele privind 

numărul salariaţilor, care reflectă mult mai exact situaţia. Numărul salariaţilor, repartizat pe 

domenii economice, este prezentat în tabelul de mai jos. 

Tabelul 1. Corelaţiile dintre PIB şi forţa de muncă 

 Numărul 
salariaţilor 

Ponderea 
în total 

angajaţi, 
% 

Valoarea 
adăugată 

mil lei 

Ponderea 
în total 
VAB, % 

Ponderea 
în PIB, % 

VAB per 
angajat, 
mii lei 

Agricultură, silvicultură şi 
pescuit 

49174 6.86 14881.26 13.95 12.18 302.62* 

Industria extractivă 2491 0.35 491.06 0.46 0.4 197.13 

Industria prelucrătoare 98731 13.77 14454.95 13.55 11.83 146.41 

Producţia şi furnizarea de 
energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

11975 1.67 2248.13 2.11 1.84 187.74 

Distribuţia apei; salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi 
de decontaminare 

8640 1.2 1339.39 1.26 1.1 155.02 

Construcţii 27342 3.81 4407.28 4.13 3.61 161.19 

Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul; întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

114459 15.96 16764.55 15.71 13.72 146.47 

Transport şi depozitare 45597 6.36 5932.17 5.56 4.86 130.1 

Activităţi de cazare şi 
alimentaţie publică 15832 2.21 1434.17 1.34 1.37 90.59 

Informaţii şi comunicaţii 20557 2.87 7106.11 6.66 5.82 345.68 

Activităţi financiare şi de 
asigurări 

16373 2.28 7835.89 7.34 6.41 478.59 

Tranzacţii imobiliare 14053 1.96 6323.91 5.93 5.18 450 

Activităţi profesionale, ştiinţifice 
şi tehnice 20629 2.88 2340.75 2.19 1.94 113.47 

                                                           
17 

http://www.ziarulnational.md/victor-ciobanu-suflete-moarte-sau-ce-facem-la-alegeri/. 
18 

Цырдя Б., Чобану В. – Олигархическая Молдова, Chișinău, Editura Universul, 2013. – 840 p., p. 541-

555. 



12 / 19 

 Numărul 
salariaţilor 

Ponderea 
în total 

angajaţi, 
% 

Valoarea 
adăugată 

mil lei 

Ponderea 
în total 
VAB, % 

Ponderea 
în PIB, % 

VAB per 
angajat, 
mii lei 

Activităţi de servicii 
administrative şi activităţi de 
servicii suport 

12330 1.72 1402 1.31 1.25 113.71 

Administraţie publică şi apărare; 
asigurări sociale obligatorii 55550 7.75 5137.12 4.81 4.2 92.48 

Învăţământ 113783 15.87 6779.45 6.35 5.55 59.58 

Sănătate şi asistenţă socială 65713 9.16 5057.17 4.74 4.24 76.96 

Artă, activităţi de recreere şi de 
agrement 15106 2.11 942.85 0.88 0.77 62.42 

Alte activităţi de servicii 8736 1.22 1822.23 1.71 1.3 208.59 

Valoarea adăugată brută 
  

106700.4 
   

Serviciile intermediarilor 
financiari indirect măsurate    

-3219.7 
 

-2.88 
 

Impozite nete pe produse 
(impozite minus subvenţii)   

18707.31 
   

PIB total 
  

122169.5 
 

15.31 
 

Total 717071 100 
 

100 100 
 

Sursa: Baza de date BNS 

*) Cifra de 302 mii VAB per angajat în agricultură, desigur este mult prea optimistă şi ar însemna o 
productivitate excelentă. Explicaţia am adus-o mai sus – discrepanţa mare dintre numărul de salariaţi 
şi cel de ocupaţi în mediul rural. Dacă vom raporta VAB la numărul de ocupaţi în agricultură de 358,4 
mii, vom primi VAB per capita de cca 40 mii lei – cel mai jos din toate domeniile. 

Numărul salariaţilor pe domenii este corelat cu ponderea acestora în PIB, cu Valoarea 

adăugată brută (VAB) şi cu VAB per angajat (ceea ce reprezintă o estimare a productivităţii 

pe domenii). Corelaţia ponderii numărului salariaţilor pe domenii cu ponderea domeniilor în 

PIB este prezentată pe graficul de mai jos. 
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Din graficul de mai sus se observă că agricultura, industria prelucrătoare (în mare măsură 

conectată la producţia agricolă) şi comerţul reprezintă cote semnificative în PIB. Celelalte 

domenii au ponderi mici şi, respectiv, un potenţial de creştere.  

Dacă e să comparăm ponderea angajaţilor cu ponderea domeniului, vom observa că domeniul 

TIC şi cel financiar demonstrează cea mai mare productivitate. În majoritatea celorlalte 

domenii  ponderea angajaţilor e mai mare decât ponderea în PIB, iar cel mai mare decalaj se 

observă în învăţământ. Agricultura cere o explicaţie specială care o vom prezenta-o mai jos. 

Vom face o observaţie de ordin general – numărul total al salariaţilor pe economie constituie 

717.071 persoane la 31 decembrie 2015. Această cifră poate fi interpretată ca volumul actual 

al pieţei de muncă, piaţă care este mult prea mică, atunci când vorbim de eventuala încadrare 

a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, numărul anual al cărora este de peste 50 de mii19.  

Corelarea numărului locurilor de muncă cu cel al numărului de absolvenţi necesită un studiu 

aprofundat. Mai jos ne vom referi doar la două domenii de activitate, pe care le considerăm 

absolut vitale pentru dezvoltarea Republicii Moldova. 

                                                           
19

 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20social
a__07%20INV__INV010/INV010600.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-
fecc26003802. 
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Educaţia şi eventuale domenii prioritare pentru dezvoltarea 
economică 

În prezent şi agricultura, şi sectorul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC) aduc 

contribuţii semnificative la PIB, respectiv, de cca 12% şi 6%. Şi dacă în cazul agriculturii vorbim 

de o prioritate sub aspect social-economic, atunci TIC ar trebui şi ar putea să devină o 

locomotivă a dezvoltării economice. 

Republica Moldova este o ţară rurală (nu agrară, cum afirmă unii) şi iată de ce. Din total 

populaţie 3.553 mii, 58% trăiesc la ţară şi anume: 

 2.042 mii – populaţia rurală;  

 993 mii – populaţie inactivă, inclusiv 321 mii – pensionari; 

 648 mii – populaţie rurală ocupată, inclusiv 358 mii – populaţia ocupată în activităţi 

agricole (sau 17%, adică aproximativ fiecare al 6-lea),  

 inclusiv 39 mii – salariaţi activităţi agricole (11% din ocupaţi şi 2% din total populaţie 

rurală).  

Structura veniturilor: 

 31% – activitate salariată; 

 20% – activitate agricolă individuală; 

 21% – prestaţii sociale; 

 20% – transferuri din afara ţării. 

Din cheltuieli – 80% se duc pe produse alimentare, locuinţă, îmbrăcăminte şi sănătate. 

0,7% – pentru învăţământ. 

Asemenea disproporţii la nivelul populaţiei rurale pot fi catalogate drept catastrofale pe plan 

social şi drept o agricultură neperformantă de subzistenţă pe plan economic. 

Deşi Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”, după mai multe critici publice20, 

include totuşi, peste 2 ani de la publicare, drept a opta prioritate "Agricultura şi dezvoltarea 

rurală"21, mecanismele de atingere a obiectivelor stipulate rămân incerte. Vom încerca să 

argumentăm punctul nostru de vedere, reieşind din diagnosticul de mai sus.  

Acest diagnostic impune drept o prioritate naţională crearea locurilor de muncă în mediul 

rural. Structura forţei de muncă pe domenii de activitate este prezentată în tabelul de mai jos. 

                                                           
20 

http://vox.publika.md/economie/ce-facem-cu-tara-347891.html 
21 

Titlul introdus prin Legea nr. 121 din 03.07.14. Publicat în  Monitorul Oficial nr. 293-296/03.10.14, art. 

603. 

 

 

http://lex.justice.md/fckeditor/editor/md/354876/
http://lex.justice.md/fckeditor/editor/md/354876/
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Tabelul 2. Populaţia rurală ocupata pe activităţi economice, 2015 

Activităţi economice - total 648,3 

Agricultura, economia vânatului, piscicultura 358,4 

Industrie 54,5 

Construcţii 29,2 

Comerţ cu ridicata si amănuntul, Hoteluri si restaurante 50,6 

Transporturi si comunicaţii 21,9 

Administraţie publica, Învăţământ, Sănătate si asistenta 
sociala 112,0 

Alte activităţi 21,8 

Sursa: Banca de date a Biroului Naţional de Statistică 

Această structură ne sugerează că domeniile non-agricole, inclusiv cel bugetar sunt practic 

saturate. De unde rezultă faptul că locurile noi de muncă sunt posibile doar în agricultură şi 

industriile conexe (în primul rând ne referim la prelucrarea producţiei agricole). Având în 

vedere că avem doar 49 de mii de salariaţi (iar ceilalţi până la cifra de 358 mii sunt în mare 

parte lucrători necalificaţi şi neremuneraţi, mai jos explicăm că anume din această cauză 

productivitatea este cea mai mică pe economie) în acest domeniu, se impune o injectare de 

cadre calificate. Or, la moment sistemul de învăţământ tehnic post secundar furnizează pe 

piaţă doar 579 de absolvenţi la agricultură şi 1093 la tehnologia industriei alimentare22, 

respectiv cca 400 şi 500 cu studii superioare23. Acest număr este foarte mic pentru cererea 

potenţială de specialişti.  

În acest sens statul ar trebui să stimuleze creşterea numărului de întreprinderi agricole care ar 

asigura o activitate mai performantă. Or, în prezent, cca 60% de producţie se furnizează de 

sectorul individual (16.120 mii lei din totalul de 27.254 mii lei în 2014)24. Pe de altă parte se 

impune dacă nu o şcolarizare a acestei armate de cca 300 de mii care activează în sectorul 

individual, atunci cel puţin o informare periodică din partea instituţiilor de resort în scopul 

creşterii productivităţii şi competitivităţii.  

Domeniul IT demult a atras atenţia ca una dintre locomotivele de dezvoltare economică. A 

fost aprobată Strategia „Moldova Digitală 2020”25. De asemenea, este promovat proiectul de 

                                                           
22

 
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20social
a__07%20INV__INV050/INV050100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-
fecc26003802. 

23
 
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20social
a__07%20INV__INV060/INV060200.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-
fecc26003802. 

24
 
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20e
conomica__16%20AGR__AGR010/AGR010100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-
45da-b7e4-fecc26003802 

25
 http://lex.justice.md/md/350246/. 
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lege pentru crearea parcurilor virtuale IT, care prevede pentru rezidenţii înregistraţi aici, care 

se pot afla în orice colţ al Moldovei, un impozit unic de 7%, scutirea de TVA şi de taxele vamale 

la importul utilajului. Iar dacă facem o concluzie a evenimentului petrecut în aprilie, Moldova 

ICT Summit 2016, atunci domeniul tehnologiei informaţiei este cea mai importantă ramură a 

economiei naţionale. 

Strategia „Moldova Digitală 2020” si Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei vin să 

creeze un teren propice pentru dezvoltarea şi utilizarea largă a potenţialului tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiilor electronice de către instituţiile publice, mediul de afaceri si 

societate, in general, prin intervenţia optimă a statului. Strategia se axează pe trei piloni: 

1. Infrastructură şi acces. 

2. Conţinut digital şi servicii electronice. 

3. Capacităţi şi utilizare. 

Impactul aplicării Strategiei se va manifesta prin dezvoltarea armonioasă a unei societăţi 

informaţionale moderne, depăşirea decalajului digital din punct de vedere intersectorial, social 

si geografic. De asemenea, efectul scontat vizează transparentizarea actului guvernării, 

îmbunătăţirea şi extinderea gamei de servicii electronice pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, 

dezvoltarea contentului digital local, accesibilitatea si diversificarea reţelelor de comunicaţii 

electronice. Strategia are la bază principiile ,,Agendei Digitale pentru Europa 2020”, urmând a 

transpune la nivel naţional modelul european de dezvoltare a societăţii informaţionale26. 

Astăzi în Moldova sunt înregistrate peste 1.100 companii IT, peste zece mii de specialişti care 

lansează produse pe piaţa internă în valoare de 22 mil. USD, iar pentru export – în sumă de 70 

mil. USD. Totodată, potenţialul pentru dezvoltarea ulterioară în Moldova, unde tradiţional 

există o bază educaţională solidă, aşa cum arată practica mondială, inclusiv exemplul ţărilor 

mici, este enorm27. 

În ultimul timp se investeşte şi în educaţia din domeniu. Guvernului Suediei va acorda două 

milioane de dolari pentru dezvoltarea acestui sector. Banii vor fi investiţi în dezvoltarea 

Centrului de excelenţă în domeniul IT, ceea ce va permite crearea mai multor locuri de muncă 

pentru specialişti şi menţinerea potenţialului intelectual în ţară. Amintim că, în 2015, USAID a 

acordat două milioane de dolari pentru dezvoltarea Centrului de excelenţă, creat în cadrul 

Universităţii Tehnice din Moldova. Susţinerea financiară a Centrului este prevăzută pentru 

perioada 2016-201828. Totuşi, investiţiile nu sunt suficiente. Vom remarca că avem şcoală 

relativ bună în acest domeniu, mai degrabă graţie tradiţiei decât investiţiilor substanţiale, care 

produce specialişti de calitate cu şanse mari de angajare. Doar că aceştia, pentru a atinge 

rezultate mai performante, se angajează peste hotare din motive obiective – piaţa IT este 

limitată, chiar dacă înregistrează o creştere relativă. 

                                                                                                                                                                          
 
26

 http://lex.justice.md/md/350246/ 
27

 http://infomarket.md/ro/marketpuls/Habitat_pentru_genii_capricioi__ 
28

 http://revistainterface.com/suedia-va-investi-dezvoltarea-domeniului-it/ 

http://infomarket.md/ro/marketpuls/Habitat_pentru_genii_capricioi__
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Numărul salariaţilor care activează în domeniu IT este prezentat în Tabelul 1 (pag. 11). Cifrele 

din acest tabel indică o pondere de cca 3% din total salariaţi pe economie şi rezerve mari de 

creştere în acest sens. Foarte important este că aceste 3% din angajaţi produc cca 6% din PIB, 

cca 7% din VAB şi înregistrează cea mai mare performanţă la indicatorul VAB per capita – de 

346 mii lei (cu excepţia sectorului financiar, care în 2015 a avut performanţe mai mari, dar din 

considerente ce nu pot fi considerate productive şi pozitive). 

Totodată, la moment, sistemul de învăţământ tehnic postsecundar furnizează pe piaţă doar cca 

1.000 de absolvenţi la specializarea sisteme informaţionale şi calculatoare29 (datele privind 

absolvenţii instituţiilor superioare nu sunt separate de domeniile inginereşti). Salariul mediu pe 

domeniu a atins în iunie 2016 nivelul de 10.934 lei, fiind cel mai mare şi dublu peste media pe 

economie (5.170 lei)30, constituind un factor important de atractivitate pentru specialişti. 

Totuşi, mulţi dintre ei pleacă peste hotare, locurile de muncă fiind limitate. 

În pofida faptului că există exemple pozitive de funcţionare a firmelor cu capital străin sau 

mixt, acestea sunt relativ mici şi ca cifră de afaceri, şi ca număr de locuri de muncă. Venirea 

investitorilor mari din domeniu ar putea schimba esenţial situaţia. În acest sens este relevant 

exemplul României. În ultimii 10 ani, cel puţin 50 de companii internaţionale din sectorul 

tehnologiei şi‐au deschis sedii în România, printre acare amintim: IBM, Microsoft, Orcale, Intel, 

etc. Începând din anul 1990 şi până în anul 2014, în România au fost înfiinţate peste 30.000 de 

companii din sectorul IT, axate în special pe realizarea de produse şi servicii. Aproximativ 70% 

dintre companiile din domeniul IT din România au fost înfiinţate în ultimii 10 ani. Este 

important de menţionat şi faptul că în plină criză economică, sectorul IT din România a fost 

singurul sector economic în care nu s‐a recurs la concedieri. In plus, în anul 2012, faţă de anul 

2008, s‐a înregistrat o creştere a numărului de salariaţi cu 30% (284.000 de persoane în 2012). 

Performanţa financiară a acestui sector a crescut continuu, ajungând la o cifră de afaceri medie 

anuală de aproximativ 2.8 miliarde euro31. 

Sprijinirea şi accelerarea dezvoltării sectorului IT, comparativ cu alte domenii 

economice, poate fi facilitată de existenţa unor puncte forte ale acestuia, printre care: 

nu necesită resurse naturale, nu necesită investiţii mari şi foarte mult timp de lansare. 

Concluzionând cele expuse, pentru ajustarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei de 

muncă (ca să putem formula politici de stat coerente şi concrete), avem nevoie mai întâi de 

date statistice veridice privind această piaţă (la moment ele sunt contradictorii şi incomplete). 

O astfel de ajustare va diminua amploarea fenomenului de producere în serie a şomerilor. 

Mai apoi, dacă e să vorbim de perspective, am fi în drept să cerem de la guvernare să ne 

prezinte o viziune clară asupra viitorului ţării noastre în termeni de planificare strategică. Or, 

modernizarea trebuie să aibă contururi reale şi nu abstracte. Stipularea în Strategia naţională 

Moldova 2020 a educaţiei şi agriculturii drept priorităţi de dezvoltare este salutabilă, dar nu şi 
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http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20social
a__07%20INV__INV050/INV050100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-
fecc26003802. 

30 
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5323. 

31
 http://www.adrcentru.ro/Document_Files/Analiza%20sectorul%20IT_uplyu9.pdf. 
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suficientă. Strategiile sectoriale, care vin în completarea celei naţionale, nu răspund în mare 

parte la întrebările formulate mai sus. 

În pofida faptului că în Republica Moldova s-au efectuat reforme atât în plan economic, cât şi 

în cel educaţional, acestea nu au condus la dezvoltare. De aceea conceptul de dezvoltare 

necesită o reconsiderare. Aceasta va permite formularea mai clară a politicilor de dezvoltare 

economică şi a celor din domeniul educaţiei. Dar mai întâi trebuie să găsim răspunsurile clare 

la unele întrebări foarte concrete: Care model economic va fi dezvoltat? Care domenii 

prioritare vor fi susţinute şi promovate de către stat? Care sunt estimările privind creşterea 

numărului de locuri de muncă şi în ce domenii? Fără a răspunde la aceste întrebări, dar şi la 

multe altele derivate, ajustarea educaţiei la piaţa muncii va fi una întârziată, în loc de una 

anticipativă. 

Mai există un aspect care merită să fie menţionat. Studiile efectuate până în prezent sugerează 

constatarea că educaţia contribuie la dezvoltarea economică numai în cazul existenţei unui 

sistem politic democratic, care să asigure un transfer corect şi normal de putere. Interferenţa 

celor două noţiuni (educaţia şi sistemul politic) este susţinută şi de analizele efectuate în ţările 

dezvoltate, potrivit cărora stabilitatea politică, asociată cu un transfer de putere normal şi cu 

un nivel redus al violenţei, este caracteristică doar acelor ţări a căror populaţie are un nivel 

ridicat de educaţie. Or, în prezent asistăm la un regres al democraţiei în Republica Moldova, 

fapt înregistrat de sondajele interne şi de clasamentele internaţionale, regres care nu va 

favoriza dezvoltarea educaţiei. 

Concluzii şi recomandări 

Concluzii: 

 Există o corelaţie pozitivă între calitatea sistemelor educaţionale şi nivelul dezvoltării 

economice al ţărilor. Ţările dezvoltate au sisteme educaţionale mai performante şi 

invers. 

 La ambele compartimente, în clasamentele internaţionale, Republica Moldova ocupă 

locuri cu mult mai joase decât cele ale ţărilor dezvoltate. 

 Republica Moldova se află într-un cerc vicios: un nivel scăzut de dezvoltare are ca efect 

limitarea investiţiilor în educaţie, deci în capital uman, iar insuficienţa capitalului uman 

duce la diminuarea calităţii şi productivităţii muncii − principalii factori ai creşterii 

economice. 

 Cercetările empirice demonstrează că majorarea cu 1% a cheltuielilor pentru educaţie 

duce la creşterea cu 0,35% a PIB. 

 Sistemul de educaţie nu răspunde la necesităţile actuale ale pieţii muncii, iar viziunile 

de perspectivă este vagi. 

 Deşi ca pondere în PIB cheltuielile bugetare pentru educaţie sunt mari, în cifre 

absolute ele rămân a fi insuficiente. 

 Educaţia contribuie la dezvoltare doar în sistemele democratice. 
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Recomandări: 

 Reconsiderarea conceptului de dezvoltare a ţării. Formularea mai clară a strategiilor şi 

politicilor de dezvoltare economică în general, şi a celora din domeniul educaţiei, în 

particular. 

 Asigurarea unei dezvoltări democratice, în primul rând a instituţiilor vitale pentru 

societate, combaterea corupţiei pandemice. 

 Creşterea investiţiilor în educaţie. Eficientizarea acestora prin finanţarea sectoarelor 

prioritare, cu majorarea ulterioară graduală şi conformă cu creşterea economică. 

 Ajustarea sistemului de educaţie la cerinţele pieţei de muncă prin implicarea tuturor 

părţilor interesate, în special a statului şi a angajatorilor. 

 Stimularea angajatorilor să investească mai activ în viitoarea forţă de muncă prin 

crearea de parteneriate între întreprinderi şi instituţiile de învăţământ. 

 


