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Introducere 

Alegerea profesiei este una dintre cele mai importante decizii care există în viaţa omului și este 

una dintre primele decizii importante. De această hotărâre depinde alegerea instituţiei 

educaţionale și a facultăţii sau specialităţii, interesul faţă de studiile post-școlare și, ulterior, 

facilitatea de angajare în serviciu. Într-un caz de succes, o persoană care și-a ales o profesie 

potrivită va studia cu plăcere, posibil, se va angaja încă din anii studenţiei și mai apoi va avea 

acel ”stagiu” de muncă ce îi va oferi un avantaj faţă de alţi candidaţi la etapa de încadrare cu 

normă întreagă. Această persoană va putea urma calea aleasă și va putea progresa în cariera 

continuu. Iar cariera de succes este nu doar un beneficiul personal, ci reprezintă și o acumulare 

a cunoștinţelor ce contribuie la sporirea eficienţei întregii economii.  

În același timp, lipsa unor activităţi din partea statului în direcţionarea absolvenţilor școlilor 

spre acele facultăţi și specialităţi care ţin de dezvoltarea strategică a ţării conduce spre faptul 

că acest potenţial rămâne nevalorificat. Pe când o impulsionare a tinerilor spre domenii de 

interes strategic, precum sunt, spre exemplu, tehnologiile informaţionale, industria ușoară (și 

anumite tehnologi în acest domeniu), industria alimentară (tehnologi și specialiști cu un nivel 

înalt de calificare) ar putea schimba situaţia în acest domeniu. Acţiunile statului în direcţia 

promovării anumitor profesii ar putea schimba percepţia faţă de acestea (la moment există o 

oarecare impresie că munca ”în oficiu” este mai prestigioasă decât munca la strung, munca de 

un tehnolog sau orice alt tip de muncă). Una din premise poate fi legată de lipsa unei 

succesiuni de profesie, anii 90 au schimbat ocupaţia multor persoane, transformându-i din 

medici în constructori, din tehnologi și ingineri în specialiști din domenii care nu cer studiile 

superioare. Probabil, acest motiv a dus la situaţia când tinerii aleg acele profesii care sunt ”la 

auz”, neglijând multe altele, o bună parte dintre candidaţii la studii nici nu cunosc ce 

presupune profesia de economist sau notar, iar când încep să înţeleagă – timpul deja a trecut 

și schimbarea domeniului ar însemna investirea din nou a timpului și banilor în studii din alt 

domeniu. 

La moment există un număr foarte mare de tineri care fac economie sau drept, presupunerea 

fiind că acest număr nu corespunde necesităţilor reale ale economiei. Absolvenţii, care nu se 

pot încadra în muncă conform specialităţii, aleg fie alte domenii de muncă, fie aleg să 

emigreze, din considerent că ”în Moldova nu există locuri de muncă”. Numeroasele studii ale 

companiilor sociologice și comunicarea cu sectorul privat a demonstrat că în companii 

percepţia este opusă – ”în Moldova nu sunt cadre competente, nu ai pe cine angaja”.  

Marketingul profesiilor considerate importante pentru ţară ar putea modifica direcţia întregii 

economii. Marketing în acest context ar însemna planificarea necesităţilor economiei și 

promovarea profesiilor ce sunt importante pentru dezvoltarea ţării. Un accent deosebit ar 

putea fi pus pe promovarea ocupaţiilor ce necesită studii profesionale tehnice și nu necesită 

studii superioare. Aparte de aceasta ar fi utilă realizarea exerciţiului de prognozare a 

necesităţilor economiei (skills forecasting exercise) cu privire la numărul de cadre necesare 

pentru diferite specializări, tipuri de competenţe dorite, precum și nivelul de studii necesar 

(profesional secundar, profesional post-secundar, superior) și întreprinderea unui set de 

măsuri cu privire la suportul acordat elevilor în alegerea carierei.  
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La moment, cel mai problematic aspect ţine de lipsa unor informaţii care ar putea demonstra 

cererea de forţă de muncă. Clarificarea modalităţii de soluţionare a acestei probleme ar putea 

fi primul pas înspre planificarea necesarului de cadre pentru anumite industrii. 

Scopul lucrării 

Scopul acestei sinteze de politici constă în identificarea corelărilor dintre nivelul studiilor şi 

riscul de a ajunge în şomaj sau de a activa într-un domeniu ce nu corespunde calificării 

deţinute. De asemenea, se urmăreşte formularea de recomandări referitoare la promovarea în 

învăţământul general a meseriilor, profesiilor şi specialităţilor, care, deşi nu sunt la "modă", 

sunt cerute pe piaţa muncii din Republica Moldova. 

Analiza situației curente 

În Moldova cei mai mulţi tineri continuă să aleagă studiile superioare (76 mii de studenţi în 

anul 2015-2016, în comparaţie cu 30,4 mii de studenţi ai colegiilor și 16 mii de elevi ai școlilor 

profesionale), deși tendinţa este de scădere – fapt ce ar putea fi, probabil, explicat prin 

migraţia tinerilor peste hotare în căutarea unui post de muncă, pe de o parte, și, pe de altă 

parte, prin faptul că acele familii care au emigrat în acești ani au fost din numărul celor, copiii 

cărora puteau să aplice pentru studiile superioare. Precum se observă din datele statistice, nu 

există o compensare a numărului studenţilor cu numărul elevilor în colegii și școli profesionale 

– cel din urmă rămâne relativ stabil. 

Figura 1. Numărul de elevi şi studenţi, respectiv, în școlile 
profesionale, colegii și instituţii de învăţământ superior, persoane 

 

În Moldova, în ultimii 10 ani, cele mai populare facultăţi erau dreptul și economia, la fel și 

specialitatea preferată în colegii − economia. O întrebare care apare este – oare îi trebuie 
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economiei Moldovei atâţia economiști și specialiști în drept? Replică poate fi că toate aceste 

persoane intenţionează să-și deschidă propria afacere. Însă, pe de altă parte, oare toţi cei care 

optează pentru studii economice cunosc ce se va preda la facultate de economie? 

Figura 2. Numărul de studenţi la instituţiile de învăţământ superior 
(persoane) și cota facultăţilor de top din total (%) 

 

 

Figura 3. Numărul de elevi în colegii (persoane) și cota specialităţilor 
de top din total (%) 

 

Actualmente, în mai multe tipuri de entităţi de producere, personalul calificat în funcţii de 

management sunt persoane ce au fost promovate din funcţii mai inferioare și persoane cu 

vârsta aproape de pensionare. O problemă importantă ţine și de calitatea redusă a studiilor, 

însă rămâne în vigoare și problema alegerii corecte a domeniului de studii – conform opiniilor 

profesorilor, mai mulţi absolvenţi nu aleg posturi de muncă în domeniul studiat. 
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Analizând șomajul din Moldova în funcţie de nivelul de studii al șomerului, se observă că 

începând cu 2007 a crescut cota celor cu studii superioare în totalul șomerilor. Dacă în 2000 

cota persoanelor cu studii superioare din totalul șomerilor a fost una din cele mai mici, în timp 

ce cota celor cu studii profesionale a fost mare, spre anul 2015 practic studiile superioare sunt 

în topul diplomelor ale șomerilor. 

Figura 4. Evoluţia nivelului de studii ale persoanelor șomere 

 

Analizând situaţia la nivel de grupul de vârstă 25-34 de ani se observă o creștere și mai 

pronunţată a cotei șomerilor cu studii superioare. 

Figura 5. Distribuţia procentuală a nivelului de studii ale șomerilor 
cu vârsta de 25-34 de ani 
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Cu regret, la moment statistica cu privire la domeniului de pregătire a persoanelor șomere nu 

se duce nici de Biroul Naţional de Statistică, nici de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă. Există doar informaţiile cu privire la nivelul de corespundere a ocupaţiei curente cu 

domeniul de pregătire. Precum se observă, în cazul tuturor categoriilor de persoane există 

fenomenul de calificare excesivă, care ar putea fi explicat prin faptul că la moment calitatea 

studiilor nu corespunde necesităţilor economiei. Altă explicaţie posibilă este faptul că 

absolventul nu are acces la un loc de muncă, care ar corespunde domeniului său de pregătire, 

sau că persoana lucrează pe un post unde salariul este mai bun decât dacă el ar lucra conform 

specialităţii. 

Figura 6. Nivelul de corespundere a ocupaţiei cu domeniul de 
pregătire, 20121 

 

Se observă că cea mai mare cotă a șomerilor este caracteristică tinerilor, absolvenţilor 

instituţiilor post-școlare – 20.7 mii persoane. În general, în cazul acestor tineri se observă o 

situaţie similară segmentelor cu vârstă de peste 45 de ani – cota celor care nu-și pot găsi de 

lucru de jumătate de an și mai mult este mai mare decât în cazul celor cu vârstele alăturate. 

Deci, poate fi presupus că acest segment de vârstă depune efort de a găsi un loc de muncă, 

care ar corespunde studiilor. Persoanele mai tinere, cel curând că acceptă posturi de muncă de 

orice natură, inclusiv necalificate, deoarece nu pot pretinde la ceva, neavând diplomă, 

respectiv și durata de șomaj în acest segment este mai mică. 

                                                           
1
 Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare și Șomaj, 2013. Raportul BNS. Eșantion 12 000 locuinţe. 
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Figura 7. Durata șomajului în funcţie de vârsta șomerului (%); 
 axa secundară – totalul de șomeri în funcţie de vârstă, mii oameni 

 

Problemele identificate 

Lipsa de informare în privinţa profesiilor existente 

În primul rând, în sistemul educaţional școlar lipsește un sistem funcţional care i-ar informa 

suficient pe viitori candidaţi la studii profesionale ce opţiuni există, care este specificul diferitor 

profesii și care sunt avantajele acestora. Profesiile, în afara celor frecvent alese de candidaţi 

(economie și drept), rămân neclare și puţin cunoscute pentru o bună parte a viitorilor 

absolvenţi de instituţii de învăţământ general. La moment, se întreprind anumite activităţi în 

acest sens – există lecţii de educaţie civică, la care, conform curriculumului, ar trebui să se 

discute și alegerea carierei (care însă nu totdeauna se face), în unele școli în care există 

psihologi, copiii completează teste de orientare profesională, și iarăși, în unele școli au loc 

excursii la întreprinderi din diferite domenii de activitate economică. În prezent, la iniţiativa 

Băncii Mondiale se elaborează o platformă care va oferi informaţii cu privire la diferite profesii, 

oportunităţi educaţionale. 

Lipsa unei direcţionări spre acele profesii care sunt strategic importante pentru economia 

ţării 

În condiţiile calităţii nesatisfăcătoare a studiilor la toate etapele educaţionale, este firesc faptul 

că acest subiect rămâne cel mai discutat, inclusiv de către angajatorii. Însă, în timp ce la acest 

aspect treptat este atrasă atenţia atât a autorităţilor locale, cât și a donatorilor străini, la 

dimensiunea promovării anumitor domenii importante pentru ţară atenţia nu se atrage deloc 

și există doar anumite eforturi asumate de către asociaţiile de afaceri (precum a fost campania 

ATIC). 
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Lipsa de promovare a profesiilor care cer studii profesionale secundare şi post-secundare 

Odată cu destrămarea URSS, au devenit semnificativ mai puţin populare acele profesii, care ţin 

de lucru manual (sau orice alt lucru decât acel de birou), deși o bună parte dintre acestea sunt 

la moment plătite la un nivel superior celui mediu pe economie. 

Concluzii şi recomandări 

1) Se recomandă analiza opţiunii de a include în formularele cu ajutorul cărora Biroul 

Naţional de Statistică și Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă colectează 

informaţia despre șomeri și a câmpului pentru domeniul de studii ale șomerului (facultatea 

sau specializarea finalizată). 

2) Se recomandă efectuarea unei analize a situaţiei actuale în privinţa direcţiei de dezvoltare 

strategică alese de către autorităţile ţării și stabilirea nivelului de suplinire a acesteia cu 

forţă de muncă cu identificarea cerinţelor educaţionale pentru posturile de muncă vacante 

sau cu risc de a deveni vacante (studii superioare, studii profesionale sau studii tehnice). 

Evidenţierea unui set de profesii care merită promovate. 

3) Se propune evidenţierea specialităţilor care sunt nou-apărute, specialităţilor pentru care la 

moment interesul de a face studii este mic, însă cererea pentru forţă de muncă calificată 

este mare. 

4) Analiza canalelor existente de comunicare prin care ar putea fi direcţionate mesajele de 

promovare. Acestea ar include publicitatea socială la TV (destul de des cel mai redus acces 

la informaţia cu privire la orientarea în carieră este caracteristic pentru elevii din mediul 

rural care, totodată, în mare măsură au acces la TV, precum și părinţii acestora, părerea 

cărora este importantă pentru elevi). În afara TV-ului, ar fi oportună promovarea prin 

intermediul bannerelor online și afișelor stradale, posterelor plasate în școli. Ar fi 

binevenită demonstrarea potenţialului profesiilor promovate utilizând datele statistice 

despre salariile în aceste domenii, istorii de succes în dezvoltarea businessului propriu, 

demonstrarea condiţiilor de lucru în aceste domenii. Ar fi foarte importantă prezentarea 

unor exemple ale persoanelor tinere care au reușit să se regăsească în domeniile în cauză. 

 


