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Abstract 
 
The decision to use the education services becomes a controversial topic in the Republic of Moldova, as a large 
majority of young people choosing the option for continuing their studies abroad. This situation does not only blame 
inefficient marketing strategies of higher education institutions, but rather a linear view of processes. 
In an economy, all processes have a more circular structure than a linear one, which means that in a dynamic, a 
certain decision can have considerable long-term consequences. The decision of some young people to leave the 
country has created mass hysteria, so that a wave of migration is virtually impossible to control. The economic impact 
of this phenomenon can already be seen today, when we can convince ourselves of the extent to which it has suffered 
the number of enrollments in higher education institutions. Without a sustainable solution, in a few years the demand 
on the labor market will considerably exceed the supply of labor, which is going to create an unprecedented labor 
shortage in the Republic of Moldova. 
Every economic imbalance can cause another deficiency in the system creating the so-called domino effect, in which 
once the first piece falls, the entire chain will collapse shortly. 
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 Conform datelor statistice, în Republica Moldova, în ultimii zece ani poate fi observată o 

scădere considerabilă a numărului de studenţi înmatriculaţi. Începând cu anul de studii 2007/2008 şi 
până în prezent, numărul de studenţi înmatriculaţi în toate instituţiile de învăţământ din ţară s-a 
redus de circa 2 ori, în situaţia în care numărul de instituţii nu a variat în mod evident. În anul 2007 
în Republica Moldova î şi desfă şurau activitatea 31 de instituţii de învăţământ superior, în prezent 
activează 30 de instituţii. 21 

 În total, planul de înmatriculare pentru acest an prevedea 15084 de locuri, dintre care 4931 
de locuri cu finanţare bugetară şi 10153 de locuri pe bază de contract cu achitarea taxei de studii, 
inclusiv 2300 – pentru instituţiile private. La licenţă au rămas neacoperite 702 locuri cu finanţare 
bugetară şi 3274 de locuri cu taxă, iar la master – 1044 de locuri cu taxă. Astfel, au fost 
înmatriculate la studii superioare de licenţă 11108 persoane, respectiv, 86 la sută fiind înmatriculate 
în instituţiile publice , iar 14 la sută în cele private. Planul de admitere la studii superioare de licenţă 
a fost realizat în volum de 74 la sută. La studii superioare de master au fost înmatriculate 5177 de 
persoane, din care 92% au fost înmatriculate în instituţiile publice, iar 8% în cele private. Planul de 
admitere la studii superioare de master a fost realizat în proporţie de 84%.22 

 Programele de studii au performat în timp, devenind mult mai actuale, iar competenţele 
dobândite de viitorii angajaţi aveau tendinţa de a deveni din ce în ce mai aproape de exigenţele 
angajatorilor. De asemenea, de menţionat este şi faptul că în condiţiile unei concurenţe de piaţă în 
care consumatorul final devine mult mai pretenţios faţă de standardele de calitate pe care trebuie să 

21 http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20social/30%20statistica%20sociala_07%20INV_INV_INV010/   
22 http://vocea.md/admiterea-2017-unde-sunt-studentii-facultatea-nu-mai-are-prestigiul-de-candva/  
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le posede un produs sau serviciu, managementul instituţiilor de învăţământ a început să analizeze 
impactul tehnicilor de promovare asupra culturii de consum, utilizând doar cele mai eficiente 
canale, care de fapt ar fi trebuit să aibă un impact major asupra numărului de consumatori. Benefic 
ar fi trebuit să influenţeze şi investiţia de 40 mln. $ SUA de către Banca Mondială, care în anul 
2013 au lansat Proiectul Reforma Învăţământului în Moldova (PRIM). Principalele obiective ale 
PRIM au fost:23 
• conformarea numărului de elevi în clasă la standardele internaţionale acceptate; 
• ajustarea reţelei şcolare existente şi realocarea elevilor în şcolile de circumscripţie; 
• implementarea la nivel naţional a formulei de finanţare per elev. 

 Această investiţie urma să devină un aport major în progresul şi dezvoltarea serviciilor de 
învăţământ în Republica Moldova. Totu şi această investiţie nu a avut ca finalitate efectul scontat, 
mai ales în situaţia în care conform ultimilor date, pînă în anul 2016, autorităţile locale au utilizat 
doar 49% din bugetul alocat deviind vădit de la planul stabilit iniţial. Efectiv, serviciile de 
învăţământ devin o ramură în care se atrag investiţii străine, o ramură pentru care se alocă bugete 
enorme, o ramură pentru care progresul devine cheia succesului. 

 Realitatea ne dovede şte contrariul. În condiţiile în care oferta pentru serviciile de 
învăţământ devine vizibil una mult mai atractivă şi diversificată, numărul de studenţi este 
permanent în scădere. Conform unui studiu realizat de către autori în regim on line, pe un e şantion 
de 215 persoane cuprinse între vârstele 17-27 de ani, circa 51% din respondenţi nu doresc să obţină 
studii superioare în Republica Moldova. Principalele motive (des.1) pentru care respondenţii nu ar 
dori să facă studii în Republica Moldova este faptul că vor să studieze în altă ţară (circa 36%). De 
asemenea, o mare parte din respondenţi consideră că programele de studii nu corespund exigenţelor 
lor (circa 31%). De menţionat este şi faptul că, rezultatele sondajului accentuează lipsa unor job-uri 
atractive pentru care ar vrea să concureze absolvenţii instituţiilor superioare de învăţământ. 

 

 
Des. 1 Motivele de refuz a continuării studiilor în Republica Moldova 

  
 Cele 49% din respondenţi care totu şi au decis să studieze la o facultate în RM, o fac din 
următoarele considerente: circa 38% au fost sfătuiţi de o persoană (rudă, prieten etc.), circa 35% au 
fost influenţaţi de prestigiul instituţiei, doar 10% din respondenţi au vizitat site-ul instituţiei, restul 
motivelor menţionate în chestionare au fost selectate de o pondere nesemnificativă de respondenţi. 
Printre factorii care influenţează într-o mai mică măsură decizia de consum a consumatorului de 
servicii de învăţământ din Republica Moldova putem menţiona: reu şitele fo ştilor absolvenţi, 
profesionalismul cadrelor didactice, lipsa în instituţiile de învăţământ a unei alternative a 
programului solicitat etc. 

23 http://edu.gov.md/ro/content/proiectul-bancii-mondiale-reforma-invatamantului-moldova-prim  
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Totu şi, conform rezultatelor sondajului, consumatorii sunt influenţaţi în mod deosebit de: recunoa 
şterea internaţională a diplomelor obţinute (circa 31%), oferta programelor de studiu (circa 25%), 
imaginea instituţiei (13%) şi de faptul că fără diplomă de absolvire este dificil de a găsi un job (des.2). 

 
Des. 2 Factorii de influenţă în decizia de selectare a instituţiei de învăţământ superior 

 
O mare parte din tinerii, care reprezintă target-ul major pentru universităţi, ar dori să- şi 

continue studiile peste hotarele ţării, argumentând în mare parte prin faptul că diplomele de studii 
din Republica Moldova nu sunt recunoscute la nivel internaţional. La ce bun să posezi o diplomă 
recunoscută la nivel internaţional în situaţia în care vrei să îţi găse şti un job la tine în ţară? De aici 
putem conchide faptul că indiferent dacă un tânăr vrea să facă studii în RM sau peste hotarele ei, 
acesta are în plan, pe termen lung, să părăsească ţara. Ceea ce se întâmplă de fapt la moment. 

Privită la nivel global, situaţia arată în felul următor: din 1994 până în prezent populaţia 
Republicii Moldova a scăzut cu peste un milion de persoane din totalul de 4,5 milioane, conform 
recensământului din 1994.24 Coeficientul de îmbătrânire este în permanentă cre ştere, depă şind în 
mod evident media pe Europa. Pentru prima dată de la declaraţia de independenţă a ţării 
coeficientul de îmbătrânire din mediul urban a depă şit cu câteva puncte procentuale coeficientul de 
îmbătrânire din mediul rural, ceea ce nu înseamnă că populaţia de la sate întinere şte, ci din contra, 
tinerii cu posibilităţi de a părăsi ţara o fac în mod nestingherit. 25 

Într-un interviu acordat ziarului “Экономическое обозрение”, Grigore Belostecinic, rectorul 
ASEM, pre şedinte al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova declara: „În ţară a şa şi nu au fost 
create condiţii pentru apariţia a suficiente locuri de muncă atractive. În viitorul apropiat situaţia se poate 
înrăutăţi radical – atunci când oferta forţei de muncă va dicta nivelul cererii pentru aceasta. Instituţiile de 
învăţământ superior simt această tendinţă deja astăzi, mâine ţara se va ciocni de o degradare catastrofală 
a capitalului uman.”26 Dacă e să facem o corelaţie între studii şi piaţa muncii, potrivit Biroului Naţional 
de Statistică (BNS) numărul moldovenilor care muncesc în ţară este în descre ştere. 

Toate procesele sociale, economice sau de altă natură nu au o structură liniară, ci una vădit 
circulară sau sistemică. 27 Fiecare modificare într-un element al sistemului pe termen lung va avea 
efecte simţitoare. Robert Merton ar fi numit fenomenul din Republica Moldova „Auto-îndeplinirea 
profeţiei”28, acest fenomen mai fiind cunoscut şi sub denumirea de efectul Pigmalion. Efectul 

24http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20proc
esele%20demografice__POP010/POP010100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 
25 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5762  
26 Săptămânalul „Экономическое обозрение” nr.33 (1199), 15 septembrie 2017 
27 The Fifth Discipline, Peter SENGE, ISBN: 978-0385260947  
28 https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_range_theory_(sociology)  
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Pygmalion, numit şi efectul Rosenthal (după numele psihologului american, care l-a definit) este o 
profeţie autorealizabilă, altfel spus, un fenomen de natură psihologică, presupunând modificarea 
comportamentului unui individ de aşa manieră încât ceea ce, la un moment dat, nu ar fi fost decât o 
posibilitate, printre altele, să devină realitate, prin focalizarea pe respectiva situaţie. Mai simplu, cu 
cât aşteptările, faţă de o persoană, sunt mai mari, cu atât aceasta va ajunge la o performanţă mai 
mare.29 Şi invers, cu cât mai mult accentuam faptul ca situaţia este una foarte rea, cu atât mai mult 
se amplifică şansele ca într-un final acest lucru să se adeverească. 

Situaţia socio-economică şi politică în ţară acum câţiva ani era puţin spus într-o stare 
deplorabilă ceea ce a determinat mulţi cetăţeni să migreze. Această idee a fost răspândită în masă, 
ceea ce a provocat drept efect o situaţie în lanţ: situaţia în ţară este extrem de dificilă – oamenii 
încep a migra – situaţia în ţară devine şi mai dificilă (proces provocat şi de migrarea în masă) – 
oamenii migrează şi mai mult. Cercul vicios poate continua până în momentul în care ţara va ajunge 
într-o stare de default total. 

Acest proces este unul foarte şi foarte lent, însă în momentul în care constrângerea 
sistemului este identificată, poate fi prea târziu pentru a efectua unele modificări pentru a ameliora 
situaţia apărută. A şa numitul efect al broscuţei fierte, care nu va sări dintr-un bol în care apa fierbe 
foarte încet, până în momentul în care va simţi că apa devine foarte fierbinte, moment în care ea nu 
va mai avea posibilitatea să sară. 30 

În momentul în care în ţară există foarte multe locuri vacante într-un anumit domeniu, cele 
mai multe cereri de înmatriculare la studii sunt anume la studiile din acest domeniu, ceea ce ar 
însemna pe termen lung că în câţiva ani piaţa va fi suprasaturată şi va exista o criză de şomaj, ceea 
ce din nou pe termen lung ar însemna că nimeni nu mai optează pentru specialitatea dată, iar în 
câţiva ani va exista din nou deficit de forţă de muncă. 

Într-un sistem în care modificările sunt foarte lente, consecinţele pe termen lung sunt foarte 
greu de anticipat, mai ales în situaţia în care nu există o soluţie unanim valabilă. Fiecare modificare 
trebuie abordată sistemic, astfel încât să poată fi calculat impactul acesteia pe termen lung şi 
înaintate unele soluţii specifice. Sistemul trebuie să fie asigurat cu un sistem de reglare, care să 
prevină fluctuaţii majore care pot avea ca finalitate un crah economic. 

Decizia de consum a serviciilor de învăţământ poate fi influenţată doar în situaţia în care 
target-ul principal al instituţiilor va fi motivat să facă studii în Republica Moldova. Principala 
provocare este de a crea premise atât pentru a stopa migrarea, cât şi de a atrage înapoi persoanele 
care au decis deja să părăsească ţara. Totodată, trebuie de ţinut cont de faptul că, cauzele şi 
consecinţele sunt despărţite în timp şi spaţiu, astfel încât orice decizie luată la moment va avea 
anumite urmări pe termen lung. De regulă, deciziile doar transferă constrângerea dintr-o parte a 
sistemului în alta, decizia de a păstra tineretul în ţară poate provoca dezechilibre atât sub aspect 
economic cât şi sub aspect social.  
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