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Figura 1. Creşterea numărului migranţilor la nivel mondial în raport 
cu creşterea numărului populaţiei

Migraţia populaţiei reprezintă unul 
dintre cele mai complexe procese sociale care 
inf luenţează societatea contemporană, fiind 
determinată de nivelul de dezvoltare social-
economică a statelor şi regiunilor de pe globul 
pământesc, dar şi de factori politici, etnici, 
culturali, religioşi, ecologici, etc. Migraţia a 
fost şi rămâne a fi o constantă provocare în 
istoria comunităţilor umane cu impact asupra 
dezvoltării economice şi sociale, sistemului 
educaţional, schimbului cultural, etc. 

Actualmente, umanitatea a intrat într-
o nouă epocă a migraţiei. Drept dovadă a 
acestei afirmaţii servesc: (i) complexitatea fe-
nomenului; (ii) volumul şi ariile cuprinse; (iii) 
diversitatea şi dinamica proceselor migraţio-
niste; (iv) implicaţiile migraţiei. Numărul mi-

granţilor la nivel mondial a crescut rapid de 
la 75 milioane în anul 1965, la 192 milioane 
în anul 2005 şi la 214 milioane în anul 20091 
(a se vedea Figura 1). În aceste condiţii, sunt 
necesare acţiuni din partea guvernelor pentru 
gestionarea migraţiei.

Republica Moldova este una din ţările 
cele mai mult afectate de migraţie2, în pro-
cesele migraţioniste fiind implicaţi 21,5% 
din populaţia ţării.3 Nu există regiune, raion, 
localitate, categorie socioprofesională care să 
nu fi cunoscut migraţia după declararea in-
dependenţei Republicii Moldova. Masa etero-
genă a emigranţilor însă trebuie diferenţiată 
reieşind din faptul că efectele migraţiei sunt 
diferite, în dependenţă de categoriile de per-
soane implicate în acest proces (persoane ca-

1  IOM, 2010. World Migration Report.
2  UNICEF (2007). Education for some more than other?. Geneva: 

UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe and the 
Commonwealth of Independent States, p.32.

3  World Bank (2011). Migration and Remittances Factbook 2011/ 
World Bank, 2nd edition. Washington, D.C.

iNtrODUcErE
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lificate sau persoane necalificate; copii adulţi, 
vârstnici etc.). În lucrarea dată ne propunem 
să analizăm problema migraţiei din perspec-
tiva capitalului uman al celor plecaţi, în mod 
special, a cadrelor didactice. 

Fenomenul emigraţiei celor cu 

un nivel de educaţie şi calificare înalt este 

cunoscut ca exod de creieri (brain drain). 

Termenul a fost folosit pentru prima 

dată la mijlocul secolului trecut pentru 

a descrie pierderea unor profesionişti 

competenţi şi competitivi în cadrul ţărilor 

de origine. La începuturi exodul de creieri 

a fost perceput ca migraţie a persoanelor 

din domeniul ştiinţei, ulterior însă ex-

presia a cuprins cadre didactice, medici, 

ingineri, jurişti, specialişti în IT etc. 

Câştigul de creieri (brain gain) se 

referă la faptul că specialiştii înalt califi-

caţi sunt angajaţi în ţările de destinaţie în 

activităţi economice, în conformitate cu 

nivelul de instruire şi calificare deţinut. În 

acelaşi timp, irosirea de creieri (brain was-

te) indică nepotrivirea dintre nivelul de 

instruire şi calificare deţinut de migranţi 

şi activităţile economice exercitate de 

aceştia în ţările de destinaţie. În acest caz, 

muncitorii supracalificaţi sunt angajaţi şi 

prestează munci necalificate. 

Numărul şi profilul cadrelor didactice 
din Republica Moldova care au plecat la mun-
că peste hotare nu se cunoaşte. Nu există date 
statistice care cel puţin indirect să estimeze 
amploarea acestui fenomen. Efectele pe ter-
men scurt, mediu şi lung pe care le provoacă 
acest proces nu au fost analizate. 

Astfel, scopul lucrării date constă în 
a releva dacă migraţia cadrelor didactice din 
Moldova este un fenomen de câştig de creieri 
(brain gain) sau irosire a creierilor (brain was-
te). Analizei vor fi supuse următoarele aspecte: 

•	 capitalul uman şi utilizarea acestuia 
în sistemul de învăţământ; 

•	 situaţia cadrelor didactice din 
Republica Moldova; 

•	 motivele care determină cadrele 
didactice se migreze;

•	 tipul de migraţie predominant în 
rândul cadrelor didactice: la muncă, 
studii sau reşedinţă permanentă;

•	 domeniile de ocupare ale cadrelor 
didactice peste hotare;

•	 oportunităţile existente pentru 
valorificarea cadrelor didactice din 
Moldova peste hotare;

•	 măsurile ce trebuie întreprinse 
pentru a valorifica cadrele didactice 
în Moldova şi în ţările de destinaţie 
caracteristice migranţilor moldoveni.
Analiza dată are la bază cercetările so-

ciologice: „Impactul migraţiei asupra cadrelor 
didactice şi cercetătorilor din Moldova” finan-
ţat de Organizaţia Internaţională a Muncii4, 
„Cartografierea Diasporei moldoveneşti în 4 
ţări ale Uniunii Europene: Italia, Portugalia, 
Franţa şi Marea Britanie”5 şi „Cartografierea 

4  Cercetarea a fost realizată pe un eşantion de 380 de respondenţi: 
280 cadre didactice sau de cercetare care activează, actualmente, 
în instituţiile de educaţie sau de cercetare de diferit tip în Moldova 
şi studenţi ai specialităţilor pedagogice (fără experienţă migrato-
rie); 50 cadre didactice sau cercetători expatriaţi; 50 cadre didac-
tice sau de cercetare care au fost implicaţi în procese migraţioniste 
şi, la moment, au revenit în Republica Moldova. De asemenea, au 
fost realizate 39 de interviuri individuale aprofundate. Perioada 
de colectare a datelor în teren: 12 martie – 20 aprilie 2012. 

5  Cercetarea a fost realizată pe un eşantion de 760 de respondenţi: 
460 din Italia, 154 din Portugalia, 106 din Franţa şi 100 din Ma-
rea Britanie. De asemenea au fost realizate interviuri individuale 
aprofundate şi discuţii focus-grup. Perioade de colectare a datelor 
16 mai-16 august 2012.
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Diasporei moldoveneşti în Federaţia Rusă”6 
finanţate de Organizaţia Internaţională pen-
tru Migraţie şi realizate de autoarea prezentei 
lucrări. 

Fenomenul migraţiei cadrelor înalt ca-
lificate, inclusiv a cadrelor didactice, afectea-
ză multe ţări în curs de dezvoltare, inclusiv 
dezvoltate, şi este în creştere. Drept urmare, 
unele ţări încheie Protocoale privind recrutarea 
cadrelor didactice7, în scopul asigurării drep-
tului cadrelor didactice de a migra, dar şi a 
protecţiei sistemelor naţionale de educaţie. 
Suplimentar, protocoalele respective urmăresc 
păstrarea calificărilor obţinute de cadrele di-
dactice în ţările de origine, precum şi dezvol-
tarea competenţelor profesionale în ţările de 
destinaţie. 

Angajarea cadrelor didactice peste ho-
tare depinde de recunoaşterea calificării şi a 
statutului profesional. Republica Moldova a 
semnat în anul 1997 Convenţia de la Lisabo-
na, pe care a ratificat-o în anul 1999. Aceasta 
stabileşte modul de recunoaştere şi echivala-
re a actelor de studii. De asemenea, Republi-
ca Moldova a încheiat acorduri bilaterale cu 
România (1998), Bulgaria (2000), Ucraina 
(2001), Federaţia Rusă (2003) şi un acord mul-
tilateral cu ţările din spaţiul Comunităţii Sta-
telor Independente (2004) privind recunoaş-
terea reciprocă şi echivalarea actelor de studii. 
În anul 2005 Republica Moldova a aderat la 
Procesul Bologna, introducând Suplimentul 
la diploma de studii superioare şi Sistemul 
de Credite Transferabile care facilitează recu-
noaşterea studiilor absolvenţilor instituţiilor 

6 Cartografierea Diasporei Moldoveneşti în Federaţia Rusă a fost 
realizată în colaborare cu V.Mukomel, Academia de Ştiinţe din Fe-
deraţia Rusă în anul 2011 pe un eşantion de 394 migranţi moldo-
veni chestionaţi în Federaţia Rusă şi 302 respondenţi chestionaţi 
în Republica Moldova (119 migranţi moldoveni în Federaţia Rusă 
şi 183 membri ai gospodăriilor cu migranţi în Federaţia Rusă). De 
asemenea au fost realizate interviuri individuale aprofundate şi 
discuţii focus-grup.

7  Commonewealth Teacher Recruitment Protocol, 2004.

de învăţământ superior peste hotare. Totuşi, 
actualmente, pentru cadrele didactice care au 
obţinut calificarea în Moldova, recunoaşterea 
studiilor şi a statutului profesional peste hota-
re este o procedură destul de anevoioasă. Nu 
există, în prezent, mecanisme privind anga-
jarea migranţilor moldoveni potrivit compe-
tenţelor deţinute şi nivelului de instruire. În 
acest scop, abia la începutul anului 2012, au 
fost iniţiate negocieri privind semnarea unor 
acorduri interguvernamentale de recunoaştere 
a diplomelor, titlurilor academice, calificărilor 
şi competenţelor cu 23 de state8. 

Consecinţele migraţiei cadrelor didac-
tice sunt multiple şi trebuie cunoscute pentru 
a elabora şi adopta măsuri care să determine 
reducerea migraţiei în rândul cadrelor didac-
tice, crearea condiţiilor economice şi profesi-
onale pentru reîntoarcerea în Republica Mol-
dova, dar şi dezvoltarea Cadrului Naţional al 
Calificărilor care să faciliteze recunoaşterea 
şi transferul competenţelor cadrelor didacti-
ce din Moldova peste hotare. Recunoaşterea 
calificărilor şi angajarea peste hotare conform 
calificărilor obţinute va majora beneficiile 
obţinute în prezent la nivel individual, cât şi 
la nivelul ţărilor de destinaţie, precum şi de 
origine. 

8  HG Republicii Moldova din 05.01.2012.
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1.1. Dimensiunile 
migraţiei capitalului 
uman înalt calificat

Migraţia persoanelor înalt calificate 
(brain drain) poate avea diferite forme: 

•	 câştig de creieri – acumularea capi-
talului uman înalt calificat de ţările 
de destinaţie şi valorificarea acestuia 
conform nivelului de educaţie şi cali-
ficare deţinut;

•	 irosire de creieri – capitalul uman înalt 
calificat în ţările de destinaţie exercită 
munci necalificate, pentru care sunt 
supracalificaţi; 

•	 circulaţie de creieri – migraţia capita-
lului uman la studii prin acumularea 
de experienţe peste hotare şi revenirea 
ulterioară şi valorificarea experienţelor 
în ţara de origine sau alte ţări. 
Efecte pozitive ale migraţiei capita-

lului uman calificat sunt în situaţiile când 
în ţara de origine există un şomaj ridicat în 
cadrul populaţiei înalt calificate sau acestea 
sunt încadrate pe poziţii ce folosesc doar o 
mică parte din capacităţile dobândite. În ase-
menea situaţii este vorba de valorificarea în 
ţările de destinaţie a unor resurse neutilizate 
în ţările de origine la adevăratul său potenţial. 
Ideea că, dacă ar fi rămas, indivizii respectivi 
ar fi schimbat fundamental situaţia ţării lor 
nu este adevărată. 

Efectele negative ale migraţiei per-
soanelor înalt calificate se referă la nepotri-
virea dintre calificările obţinute în ţara de 
origine cu munca exercitată în ţările de desti-
naţie, pierderea parţială sau totală a calificării 
obţinute în ţara de origine, etc. 

O nouă perspectivă a migraţiei arată 
că emigrarea persoanelor înalt calificate în 
termen lung poate aduce o serie de beneficii 
care să diminueze efectele negative imedi-
ate în ţările de origine. Migranţii înalt cali-
ficaţi revin la origine, cel puţin o parte, iar 
revenirea poate fi asociată cu un transfer de 
cunoştinţe acumulate la destinaţie. În astfel 
de situaţii, exodul de creieri se transformă în 
câştig de creieri. Chiar dacă migraţia capătă 
un caracter prelungit sau definitiv, migranţii 
menţin un interes pentru ţara de origine, care 
poate avea beneficii din remitenţe, facilitând 
transferul de cunoştinţe, tehnologii, a investi-
ţiilor şi comerţului dintre ţările de destinaţie 
şi cele de origine sau implicarea în dezvoltarea 
unor proiecte economice sau noneconomice 
cu impact asupra dezvoltării.

Studii recente9 sugerează că efectele 
negative, în special din perspectiva dezvoltări, 
pe care le poate aduce migraţia cadrelor înalt 
calificate, apar numai dacă este depăşit un 
anumit volum al migraţiei – exod de creieri 
optimal. Până la acest prag, migraţia are, se 
pare, capacitatea de a stimula creşterea gra-
dului de implicare a populaţiei la niveluri 

9  Stark O., 2003, Rethinking the brain drain, disscusion paper no.71.

i. FENOmENUL miGrAŢiEi Şi iNFLUENŢA 
AcEStUiA ASUPrA SiStEmULUi 
DE ÎNVĂŢĂmÂNt
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educaţionale superioare, datorită beneficiilor 
pe care indivizii le anticipează pentru investi-
ţia lor în educaţie prin plecarea în străinătate. 
Absenţa migraţiei cadrelor înalt calificate pare 
să fie, din această perspectivă, la fel de săracă 
în beneficii pentru ţara de origine, ca şi creşte-
rea ei peste un anumit prag tolerabil. 

În lumea contemporană, migraţia 
cadrelor înalt calificate este asociată cu 
fenomenul de globalizare a creierilor şi, toc-
mai din acest motiv fenomenul dat este puţin 
probabil să se diminueze în viitor. Ţările dez-
voltate devin un fel de schimb de creieri – ple-
cările din ţările de origine sunt compensate 
de veniturile în ţările de destinaţie. Diferenţa 
majoră derivă din lipsa de atractivitate a ţărilor 
în curs de dezvoltare pe piaţa internaţională.

După declararea independenţei, în Re-
publica Moldova a început procesul de pier-
dere a celor mai preţioase resurse - resursele 
umane înalt calificate. Deşi datele privind 
migraţia forţei de muncă oferite de statistica 
oficială sunt supuse criticilor, pe motiv, că nu 
indică volumul real al migraţiei, acestea per-
mit o analiză în dinamică a proceselor migra-

ţioniste, inclusiv a celor cu un nivel înalt de 
educaţie. Astfel, potrivit Anchetei Forţei de 
Muncă, în perioada anilor 2000-2011, asistăm 
la procesul de creştere a ponderii populaţiei cu 
studii superioare af laţi la muncă peste hotare 
cu 2,9 p.p. (a se vedea Tabelul 1). 

Datele Biroului Naţional de Statistică 
relevă că numărul migranţilor care au plecat 
la muncă peste hotare cu studii superioare, 
pentru anul 2011 a fost de 33,6 mii, dintre 
care 14,4 mii au plecat în Federaţia Rusă, 9,2 
mii în Italia, 1,1 mii în România, 600 în Por-
tugalia, 400 în Israel, etc.10 

Consiliul General al Sindicatului Edu-
caţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova a fur-
nizat date privind migraţia cadrelor didactice 
în anii 2010/2011, 2011/2012 în 29 raioane şi 
4 instituţii de învăţământ superior (a se vedea 
Tabelul 2) care atestă că numărul cadrelor di-
dactice care au abandonat sistemul de învăţă-
mânt aproape s-a dublat – de la 781 persoane, 
în anul de învăţământ 2010/2011, la 1434 per-
soane, în anul 2011/2012. A crescut în această 
perioadă şi numărul cadrelor didactice care au 
abandonat sistemul de învăţământ, în scopul 

10  http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/03%20
MUN/MUN07/MUN07.asp

Tabelul 1. Nivelul de studii al persoanelor aflate peste hotare
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 
migranţi 
(mii)

138,3 172,0 231,3 291,0 345,3 394,5 310,1 335,6 309,8 294,9 311,0 316,9

Nivelul de studii în % faţă de numărul total al migranţilor
Superioare 7,7 7,4 7,4 7,9 7,6 7,9 8,5 8,3 9,5 10,7 10,7 10,6
Medii de 
specialitate 13,6 13,9 12,3 12,0 11,9 12,4 13,8 13,7 12,4 13,3 13,1 12,7
Secundar 
profesionale 34,1 35,5 33,3 32,2 32,0 28,4 26,0 27,5 28,8 28,3 25,6 24,7
Liceale 26,5 24,5 26,5 26,5 26,6 28,2 27,3 27,9 27,5 25,0 25,5 25,9
Gimnaziale 17,7 18,4 20,1 21,1 21,4 22,3 23,8 22,1 21,3 22,0 24,5 25,5
Primar sau 
fără şcoală 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5

Sursa: Biroul Naţional de Statistică
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migrării peste hotare de la 223, la 340. S-a 
micşorat nesemnificativ numărul cadrelor 
didactice care şi-au luat concediul de lungă 
durată. Conform art. 300 al Codului Muncii, 
cadrele didactice pot beneficia nu mai rar de-
cât o dată la 10 ani de concediu cu durata de 
până la 1 an, în modul şi în condiţiile stabi-
lite de statutul instituţiei. Datele furnizate de 
Consiliul General al Sindicatului Educaţiei şi 
Ştiinţei relevă un număr constant al cadrelor 
didactice care au fost plecate la muncă peste 
hotare, dar care au revenit în sistemul de în-
văţământ – 68, în anul 2010/2011 şi 72, în 
anul 2011/2012. 

Evident că aceste date sunt incomplete 
şi trebuie privite cu rezerve întrucât nu întot-
deauna cadrele didactice anunţă managerilor 
instituţiilor de învăţământ adevăratul motiv 
al abandonării sistemului de învăţământ. 

Din analiza procesului migraţionist 
al cadrelor didactice, nu trebuie să excludem 
şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ pe-
dagogice, care nu s-au încadrat în sistemul 
de învăţământ după absolvirea studiilor, dar 
au plecat la muncă peste hotare. Toate aces-
te date argumentează necesitatea unor studii 
care să analizeze muncile exercitate de per-
soanele înalt calificate, inclusiv cadre didac-
tice, care au plecat la muncă peste hotare, 
precum şi consecinţele acestui tip de migraţie 

la nivel de: (i) transfer de forţă de muncă (sec-
toarele în care se angajează, etc.), (ii) transfer 
de cunoştinţe (atitudinile, valorile, stilurile 
comportamentale etc.), (iii) transfer de resur-
se financiare (utilizarea remitenţelor). 

1.2. Sistemul de 
învăţământ: aspecte 
demografice şi sociale

Datele statistice referitoare la sistemul 
de învăţământ din Republica Moldova relevă 
schimbările demografice (reducerea numă-
rului de elevi) şi instituţionale (procesul de 
reorganizare şi optimizare a instituţiilor de 
învăţământ) care s-au produs în acest dome-
niu în ultimul 12 ani. Învăţământul primar şi 
secundar general este cel mai afectat, în pre-
zent, de aceste schimbări, dar tendinţa dată 
se va aprofunda în următorii ani şi la celelalte 
trepte ale sistemului de învăţământ. 

O altă problemă specifică sistemului 
de învăţământ din Moldova este procesul de 
îmbătrânire demografică continuă a persona-
lului pedagogic din şcolile primare, gimnazii 
şi licee. Or, ponderea cadrelor didactice ce au 
o vechime în munca pedagogică de 18 ani şi 
peste, precum şi a cadrelor didactice cu vâr-
stă de pensionare este în continuă creştere. 

Tabelul 2. Migraţia cadrelor didactice în anii de învăţământ 2010/2011, 2011/2012, 
conform datelor Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova

2010/2011 2011/2012

1. Numărul total de cadre didactice care au abandonat sistemul 
de învăţământ 781 1434

2. Numărul cadrelor didactice care au abandonat sistemul de 
învăţământ şi au plecat peste hotare 223 340

3. Numărul cadrelor didactice care şi-au luat concediu de lungă 
durată (art. 300 Codului Muncii) 195 182

4. Numărul cadrelor didactice care au fost plecate la muncă 
peste hotare şi care au revenit în învăţământ 68 72
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Spre exemplu, ponderea cadrelor didactice în 
învăţământul primar şi secundar general ce 
au o vechime de 18 ani şi mai mult a cres-
cut de la 52,1%, în anul de studii 2000/2001, 
la 63,6%, în anul de studii 2010/2011. De 
asemenea, este în creştere ponderea cadrelor 
didactice cu vârstă de pensionare. În aceste 
instituţii, se atestă o creştere de la 6,6%, în 
anul de studii 2001/2002, la 19,6%, în anul 
de studii 2010/2011. 

Învăţământul primar şi secundar general

Se observă o reducere semnificativă a 
numărului total al elevilor din instituţiile de 
învăţământ primar şi general secundar de la 
631,2 mii la 381,4 mii (cu 39,6%). În paralel, 
se atestă şi micşorarea numărului instituţiilor 

de învăţământ de la 1573 la 1460 (cu 7,2%) şi 
a cadrelor didactice angajate la această treap-
tă de la 42400 la 37400 (cu 11,8%). Totuşi 
reducerea instituţiilor educaţionale şi a per-
sonalului didactic din învăţământul primar şi 
secundar general decurge mult mai lent decât 
reducerea numărului de elevi în aceste insti-
tuţii, fapt care explică parţial ponderea înaltă 
a cheltuielilor pentru educaţie din PIB11.

Învăţământul secundar profesional

S-a redus, pe parcursul ultimilor 12 
ani, şi numărul elevilor din instituţiile de în-
văţământ secundar profesional cu 11%, nu-

11  În anul 2011 ponderea cheltuielilor educaţionale a constituit 
8,4% din PIB, fiind mult mai înaltă decât media generală pentru 
toate ţările de pe glob – 4,8%. 

Tabelul 3. Instituţii de învăţământ primar şi secundar general

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

Număr de 
instituţii, 
total

1573 1584 1587 1583 1577 1558 1546 1541 1526 1512 1489 1460

Şcoli primare 115 120 120 119 116 104 96 94 92 91 85 83

Gimnazii 674 674 672 669 667 664 668 678 689 708 763 829

Licee 183 198 211 284 369 387 442 471 489 492 495 497

Şcoli medii 554 546 538 466 380 359 296 254 214 179 108 19

Şcoli pentru 
copii cu 
deficienţe în 
dezvoltarea 
intelectuală 
sau fizică 

40 39 39 38 38 37 37 37 35 35 33 29

Şcoli serale 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 3

Număr de 
elevi, total, 
mii

631,2 620,3 605,2 580,5 548,5 519,0 493,5 462,8 436,1 415,5 396,5 381,4

Personal 
didactic, 
total mii

42,4 42,6 41,7 42,7 41,1 41,0 40,1 38,7 37,0 37,0 37,4 -

Biroul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2008-2011
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Învăţământul superior

Analiza datelor statistice indică o evo-
luţie ascendentă în ceea ce priveşte numărul de 
studenţi în instituţiile de învăţământ superior 
de la 79 082 studenţi în anul 2000/2001 la 127 
997 în anul 2006/2007, după care asistăm la 

descreşterea acestuia până la 107 813 în anul 
2010/2011. Creşterea cu 36% a numărului de 
studenţi a fost în paralel cu creşterea cu 23% a 
numărului personalului didactic din aceste in-
stituţii în ultimii 11 ani. 

Integrarea profesională a cadrelor di-

Tabelul 4. Instituţii de învăţământ secundar profesional

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

Număr 
instituţii, 
total

80 82 83 83 81 78 78 75 75 75 75 70

Şcoli de 
meserii 27 29 30 29 28 26 26 23 23 23 23 21

Şcoli 
profesionale 53 53 53 54 53 52 52 52 52 52 52 49

Elevi 22804 22999 22647 22757 22696 25005 23656 24506 24270 22161 21419 20320

Număr 
de elevi 
la 10 000 
locuitori

63 63 63 63 63 70 66 69 68 62 60 57

Personal 
didactic 2330 2254 2225 2190 2331 2432 2478 2447 2344 2234 2257 2200

Biroul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2008-2011

Tabelul 5. Colegii

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

Număr 
instituţii, 
total

60 67 63 60 56 51 49 49 47 47 48 48

din ele 
private 17 23 20 15 13 9 7 6 6 6 6 6

Elevi 19897 17004 15207 18727 23618 27060 30223 31307 32683 32249 32164 31442

Număr 
de elevi 
la 10 000 
locuitori

55 47 42 52 65 75 84 87 90 90 90 88

Personal 
didactic 1941 1995 1691 2026 2163 2241 2474 2511 2438 2502 2574 2543

Biroul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2008-2011.

mărul de şcoli profesionale cu 12,5%, dar 
numărul cadrelor didactice doar cu 5,6%. 

Numărul instituţiilor de învăţă-
mânt de tip colegiu s-a redus mai semnifi-
cativ, în comparaţie cu şcolile de meserii şi 

şcolile profesionale, de la 60 de instituţii în 
anul 2000/2001 la 48 în anul 2011/2012. 
În acelaşi timp, numărul elevilor din aces-
te instituţii a crescut cu 58% în perioada 
nominalizată.
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dactice pe piaţa forţei de muncă din Moldova 
este complicată, în special, în mediul urban, 
datorită ratei înalte a şomajului în acest do-
meniu şi a devenit şi mai dificilă datorită pro-
cesului de reorganizare şi optimizare a insti-
tuţiilor preuniversitare de învăţământ. Astfel, 
dacă în anul 2007, 41 la sută din personalul 
didactic, ce se af la în şomaj, a fost încadrat în 
câmpul muncii, în anul 2011 rata de încadra-
re a scăzut până la 18 la sută. În acelaşi timp, 
se atestă o creştere cu 53% a şomajului în rân-
dul cadrelor didactice în 2011, în comparaţie 
cu anul 200712. 

Guvernul Republicii Moldova a între-
prins mai multe acţiuni în scopul atragerii şi 
menţinerii tinerilor specialişti pedagogi în 
mediul rural, pentru reducerea lipsei de ca-
dre şi a tendinţei de îmbătrânire a cadrelor 
didactice. Respectiv, pentru tinerii specia-
lişti încadraţi în sistemul de învăţământ din 
mediul rural, a fost introdusă indemnizaţia 
unică, în mărime de 30 000 lei pentru ab-
solvenţii instituţiilor de învăţământ superior 
şi 24 000 lei pentru absolvenţii instituţiilor 

12  Datele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

de învăţământ mediu de specialitate13. De 
asemenea, Hotărârea Guvernului nr.1259 din 
21.11.2008 a prevăzut asigurarea cu locuinţă 
gratuită a tinerilor specialişti cu studii supe-
rioare şi postuniversitare de rezidenţiat celor 
repartizaţi şi angajaţi în câmpul muncii în 
instituţiile publice din sate. Datele statistice 
relevă că politicile statului în domeniul atra-
gerii tinerilor specialişti pedagogi în mediul 
rural prin aceste măsuri nu au fost eficiente, 
întrucât nu au schimbat situaţia existentă de 
până la implementarea acestor măsuri.

Analiza datelor statistice relevă că sis-
temul de învăţământ din Republica Moldova 
este inf luenţat de transformările social-eco-
nomice din societatea moldovenească. Cele 
mai mari provocări cărora trebuie să răspun-
dă sistemul de învăţământ din Moldova sunt: 
(i) reducerea numărului de elevi şi studenţi în 
cadrul instituţiilor de învăţământ; (ii) proce-
sul de îmbătrânire demografică a personalului 
didactic; (iii) mecanismul ineficient de atra-
gere a tinerilor specialişti din domeniul peda-
gogiei în mediul rural. 

13  HG nr.1171 din 08.11.05 cu privire la aprobarea Regulamentului 
Fondului pentru susţinerea cadrelor didactice tinere din mediul 
rural.

Tabelul 6. Instituţii de învăţământ superior

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

Număr instituţii, 
total 47 47 45 40 35 35 31 31 31 33 33

din ele private 28 27 24 19 14 14 12 12 11 11 11

Studenţi 79082 86414 95039 104029 114552 126132 127997 122939 114865 109892 107813

Studenţi la 10 000 
populaţie 217 238 262 288 318 351 357 344 322 308 303

Personal didactic 
(fără cumularzi) 5286 5328 5532 5740 5909 6221 6571 6447 6415 6413 6493

din ei doctori 
habilitaţi, % 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7

Din ei doctori în 
ştiinţe, % 38 39 39 37 37 37 35 35 36 38 39

Biroul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2008-2011.
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Figura 2. Raportul dintre salariul nominal mediu lunar pe economie şi salariul mediu 
lunar în educaţie, 1990-2010

          Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2011

1.3. Situaţia cadrelor 
didactice în Republica 
Moldova

Remunerarea activităţii didactice pla-
sează pedagogii printre cele mai dezavantaja-
te categorii profesionale. Analiza raportului 
dintre salariul mediu lunar în învăţământ 
şi salariul mediu lunar pe economie arată 
că profesorii au trecut printr-o etapă extrem 
de dificilă în perioada anilor 1999-2008 (în 
anul 2000, s-a înregistrat cel mai mic raport 
dintre salariul mediu pe economie şi salariul 
mediu al pedagogilor – 60,7%). Începând cu 
anul 2008, în sistemul de învăţământ se în-
registrează o creştere a salariilor, care au atins 
în anul 2011 cota cea mai mare de după de-
clararea independenţei Republicii Moldova 
(Figura 2). Chiar dacă salariile pedagogilor 
au fost treptat majorate, acestea nu pot sati-

sface pe deplin necesităţile de bază ale cadre-
lor didactice şi doar o parte dintre absolven-
ţii specialităţilor pedagogice îşi încep cariera 
didactică.

Salariile mici au fost unul din facto-
rii care au determinat reducerea prestigiului 
profesiei de pedagog în ultimii 20 de ani. 
Concomitent, salarizarea precară şi condiţi-
ile necorespunzătoare de muncă continuă să 
inf luenţeze cadrele didactice, inclusiv tinerii 
absolvenţi ai universităţilor pedagogice, să 
accepte alte locuri de muncă decât cele din 
sistemul de învăţământ sau să emigreze peste 
hotare. 

Veniturile salariale reduc satisfacţia 
muncii. Alţi factori ce contribuie la reducerea 
satisfacţiei muncii pedagogice sunt: benefici-
ile sociale, lipsa disponibilităţii manualelor, 
materialelor şi a echipamentului necesar pen-
tru muncă, suportului din partea părinţilor 
elevilor şi prestigiul profesiei. 
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Diferenţa până la 100% o constituie cadrele 
didactice care au menţionat că „nu sunt satisfăcute, 
dar nici nesatisfăcute de munca exercitată”.

Figura 3. Impactul diferitor factori asupra satisfacţiei faţă de muncă exercitată14

14  Impactul migraţiei asupra cadrelor didactice şi cercetătorilor din Moldova
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Aspectele care au primit cele mai înal-
te aprecieri în ceea ce priveşte nivelul de satis-
facţie creat, cuprind relaţiile sociale cu colegii 
(70 la sută susţin că sunt satisfăcuţi de relaţi-
ile din cadrul colectivului pedagogic), recu-
noaşterea şi ajutorul din partea administraţiei şi 
a colegilor (55 la sută) şi provocarea intelectuală 
pe care o oferă activitatea didactică (43 la sută) (a 
se vedea Figura 3).

Nemulţumirea faţă de remunerarea 
muncii se explică prin faptul că veniturile nu 
acoperă necesităţile financiare de bază ale fa-
miliilor pedagogilor. Or, 15% dintre pedago-
gii participanţi la studiu şi-au apreciat situaţia 
financiară a familiei ca fiind una în care nu 
există posibilitate de a asigura nici necesităţile 
vitale, 43% au posibilitatea să asigure din sa-
lariu doar cheltuielile curente, nu şi cheltuie-
lile pentru haine sau bunuri durabile scumpe, 
34% îşi pot asigura cheltuielile curente şi au 
posibilitatea de a economisi ceva bani, dar nu 
este îndeajuns pentru bunuri durabile scum-

pe, 8% pot să cumpere bunuri scumpe, spre 
exemplu maşină nouă de spălat sau televizor. 

Pentru a face faţă dificultăţilor finan-
ciare, o parte dintre cadrele didactice caută 
alte surse de venit. Datele relevă că 27% din 
participanţii la studiul Impactul migraţiei 
asupra cadrelor didactice şi cercetătorilor din 
Moldova au şi alte surse suplimentare de venit 
decât cele din munca în instituţia de învăţă-
mânt. Au alte surse de venituri într-o măsură 
mai mare cadrele didactice tinere (20-29 ani) 
şi fără de copii. 

Sursele suplimentare de venit au la 
bază predarea în cadrul altei instituţii de în-
văţământ (26%), ore particulare (24%), par-
ticiparea în proiecte (15%), activităţi agricole 
cu scopul de a vinde produse (12%), distri-
buirea produselor unor companii de cosmeti-
că (12%), activităţi de antreprenoriat (10%), 
traducerea şi redactarea textelor (7%) etc. 
Semnalăm unele particularităţi ale muncii 
suplimentare în dependenţă de învăţământul 

Figura 4. Situaţia financiară a familiilor cadrelor didactice
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preuniversitar şi cel universitar. În sistemul 
preuniversitar predomină orele private, pre-
darea în alte instituţii de învăţământ, activi-
tăţile agricole cu scopul de a vinde produsele, 
activităţile de distribuire a produselor unor 
companii cosmetice, iar în cel universitar – 
participarea în proiecte internaţionale şi na-
ţionale, predarea în alte instituţii de învăţă-
mânt, granturile ştiinţifice. 

Locuinţa este o problemă importan-
tă pentru o bună parte din cadrele didac-
tice, în special, pentru cei care se decid să 
profeseze în mun. Chişinău sau Bălţi. Si-
tuaţia locativă a personalului didactic se 
prezintă astfel: 69 % deţin casă / aparta-
ment propriu, 6% - au casă / apartament în 
ipotecă sau împrumut, 10% stau în casa / 
apartamentul unor rude sau prieteni, 10% 
închiriază casă / apartament, 4% stau la că-
min, ceilalţi stau la părinţi sau casa oferită 
de instituţia unde activează. 

O problemă cu care se confruntă une-
ori cadrele didactice tinere ţine de promovare. 
Pedagogii tineri, în anumite situaţii, sunt pri-
viţi ca persoane concurente de cadrele didac-
tice af late la etapa de prepensionare, motiv 
pentru care în instituţiile de învăţământ nu 
se mai atestă acel ajutor oferit tinerilor spe-
cialişti – „Azi un tânăr specialist, care vine în 
instituţie, în loc să fie susţinut de colectiv, de 

către cadrele didactice cu experienţă, din contra 
– nu este apreciat şi este văzut ca persoană care 
a venit să ia un loc… Astfel, în loc ca tinerii 
specialişti să fie integraţi în colectiv, din contra 
- ei sunt marginalizaţi, lăsaţi într-o parte”. 

Prestigiul profesiei de pedagog consti-
tuie o altă problemă care-i preocupă pe peda-
gogi. Datele atestă că doar 1/3 dintre cadrele 
didactice sunt satisfăcute de prestigiul profe-
siei date. Actualmente, profesia de pedagog 
nu se bucură în societatea moldovenească de 
prestigiul pe care l-a avut cu 30-40 de ani 
în urmă, munca pedagogului fiind mai puţin 
apreciată de marea majoritate a populaţiei, 
au menţionat şi experţii. „Prestigiul profesiei 
de pedagog este astăzi la pământ… Înainte se 
închinau, ridicau pălăria în faţa pedagogului” 
au relatat persoanele intervievate.

Cele analizate atestă că profesorii deşi 
depun eforturi considerabile în pregătirea 
pentru această profesie, efectuează o muncă 
grea şi responsabilă în educarea populaţiei, 
atât la locul de muncă, cât şi în afara acestuia 
(planificarea şi pregătirea pentru lecţii, verifi-
carea caietelor, lucrul individual, etc.), nu îşi 
pot asigura un trai decent. În aceste condiţii, 
cadrele tinere, practic, nu se reţin în învăţă-
mânt, creşte ponderea cadrelor didactice cu 
vârstă pensionară, inclusiv a cadrelor mana-
geriale cu vârstă de pensionare. 
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2.1. Motivele 
migratiei

În topul preferinţelor, conform do-
rinţelor de emigrare a cadrelor didactice, se 
af lă Italia, Canada, Franţa, Federaţia Rusă, 
Germania, SUA. Selectarea acestor destinaţii 
este cauzată de şanse mai bune de angajare şi 
venituri mai mari în comparaţie cu alte ţări, 
de prezenţa prietenilor sau rudelor în ţara de 
destinaţie şi, într-o măsură mai mică, de cu-
noaşterea limbii ţării de destinaţie, posibili-
tatea de a găsi un loc de muncă în domeniul 
de activitate sau oportunităţi mai bune de a 
studia. 

Teoria push and pull factors 

menţionează că migraţia se datorează 

unor factori structurali de respingere 

(push factors) care determină unele 

persoane să părăsească ţările de origi-

ne: sărăcie, şomaj, salarii mici, bariere 

în creşterea profesională etc. Paralel, 

acţionează factorii de atracţie (pull 

factors) a migranţilor bazaţi pe oportu-

nitatea de a avea salarii mai înalte, dar 

şi necesitatea forţei de muncă, condiţii 

mai bune de muncă etc. 

Din multitudinea de factori de respin-
gere nominalizaţi de către cadrele didactice 
din Moldova, doar unii se referă la situaţia ge-
nerală din învăţământ: salariile reduse; lipsa 
manualelor, materialelor/echipamentului ne-
cesar pentru muncă, oportunităţile reduse de 

avansare în cariera profesională (a se vedea Ta-
belul 7). Ceilalţi factori caracterizează, în ge-
neral, situaţia din societatea moldovenească. 

ii. miGrAŢiA cADrELOr DiDActicE: 

mOtiVE Şi cONSEciNŢE

Tabelul 7. 
Motivele migraţiei cadrelor didactice

Factori de respingere 
(push factors)

Factori de atracţie 
(pull factors)

Economici

 – Salariile mici care nu 
acoperă necesităţile de 
bază ale familiilor

 – Costurile înalte de trai
 – Lipsa locuinţei, în 
special, în rândul 
tinerilor

 – Surplusul de forţă de 
muncă

 – Diferenţele 
semnificative în 
salarizare

 – Condiţii mai bune 
de trai

Guvernarea şi serviciile publice

 – Lipsa posibilităţii 
de a susţine copiii 
în continuarea 
studiilor

 – Oportunităţi reduse 
de avansare în 
cariera profesională

 – Lipsa manualelor, 
materialelor/
echipamentului 
necesar pentru 
muncă

 – Infrastructura 
slab dezvoltată în 
mediul rural, dar şi 
în orăşelele mici şi 
centrele raionale

 – Corupţia şi 
protecţionismul 

 – Situaţia politică
 – Lipsa perspectivelor 

 – Oportunităţile 
educaţionale mai 
bune pentru copii

 – Oportunităţile 
de continuare 
a studiilor şi 
de dezvoltare 
profesională

Reţelele transnaţionale

 – Prezenţa rudelor, 
prietenilor peste 
hotare

 – Posibilităţi mai 
uşoare de plecare 
(cetăţenia română)

Culturali

 – Aprecierea pozitivă 
a migraţiei şi 
migranţilor de către 
populaţie

- Posibilitatea 
cunoaşterii a noi 
culturi, valori, 
stiluri de viaţă
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Decizia de emigrare a cadrelor didacti-
ce nu este una uşoară, pentru că migraţia cere 
multe sacrificii atât de ordin personal, cât şi 
profesional (a se vedea Studiul de caz 1). În 
afară de distanţa fizică care se creează între 
membrii familiei, este necesară adaptarea la 
un nou statut social – migrant care acceptă 
orice loc de muncă, pentru a susţine financiar 
familia rămasă acasă. 

STudiu de caz 1. 

Cadru didactic din învăţământul 

secundar general, mediul rural

„Cauza materială m-a determinat 
să plec. Aveam 3 copii, băiatul care este 
cel mai mare învăţa la Universitatea Teh-
nică, a doilea copil – fiica mai mare era 
căsătorită şi situaţia era grea, şi al treilea 
copil – fiica mai mică a mers la studii la 
liceul „Gh.Asachi” din Chişinău. Soţul 
când lucra, când nu lucra…

Când am plecat din gimnaziu, 
eram director-adjunct şi predam şi ore 
de limbă franceză. Mi-am pus în gând să 
plec pentru un an, dar a ieşit că am fost 
plecată pentru 8 ani… 

Mi-a fost greu să mă angajez pentru 
că nu cunoşteam limba italiană, nu am avut 
timp s-o studiez în Moldova… M-au ajutat 
consăteni de ai noştri care erau la Roma… 
Am schimbat foarte multe locuri de muncă. 
Lucrul era greu. Lucram la negru… cu stu-
dii superioare, cu regret şi spre marea ruşi-
ne a ţării. Deveneam şi noi oameni la negru 
– mergeam şi făceam curat unde era nevoie. 
În general, era extrem de greu, extrem de 
obositor… psihic era destul de greu de a sta 
cu bătrânii italieni… Noaptea plângeam 

şi mă întrebam: Ce să fac? Să merg acasă? 
Dar eram cu bani împrumutaţi. Doar într-
o familie am făcut şi câteva ore de franceză 
cu logodnica băiatului stăpânei. Fericirea 
aceasta a fost de scurtă durată. 

Mai mult am lucrat la negru. Era 
greu, dar când veneau banii pentru mun-
ca depusă – te uitai, îi numărai şi te împă-
cai cu gândul când comparai cu ce primeai 
acasă… Ne mai supăram uneori pe italieni, 
dar nimeni nu ne-a chemat la ei. Noi sin-
guri am venit şi ne mulţumeam că ne ajută 
pentru îmbunătăţirea stării materiale, pu-
neam copiii pe picioare… 

Am fost acasă după 5 ani, când 
am primit permisul de şedere în Italia. 
Am revenit pentru că copiii şi soţul se 
îmbolnăviseră… 

Am venit într-o stare nu prea 
bună… Munca grea şi dorul de casă şi-au 
lăsat amprenta… Au fost nişte ani de grea 
încercare şi nu au fost nişte ani de care mi-
aş aminti cu plăcere. Cu toate că am făcut 
multe pentru familie: am cumpărat două 
apartamente, am ajutat băiatul să-şi des-
chidă o afacere, acasă am făcut reparaţie 
capitală, am cumpărat automobil…, am 
pierdut legătura aceea cu copiii, cu soţul. 
Am pierdut anii pe care trebuia să-i petrec 
împreună cu soţul… Am plecat la vârsta 
de 52 de ani şi m-am întors la 60. M-am 
întors cu gândul să mă odihnesc, dar este 
nevoie de cadre şi m-a rugat doamna di-
rector. Cadrele tinere pleacă din cauza sa-
lariilor. Ce să facă un tânăr specialist cu 
salariul acesta? El nu-şi poate întemeia o 
familie. El nu-şi poate cumpăra un apar-
tament… Tineretul la noi astăzi e foarte 
obijduit în privinţa asta. 

Am întâlnit acolo, peste hotare, 
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profesori de şcoală, profesori cu grad su-
perior, directori de şcoală… 

Elevii tânjesc după profesorii pu-
ternici, după profesorii buni.”

Interviurile cu experţii au confirmat 
că migraţia este o posibilitate de a ieşi din să-
răcie pentru familiile de pedagogi din cauza 
veniturilor reduse – „un profesor foarte bun a 
plecat la muncă peste hotare recent din cauză că 
soţia e tot pedagog şi vă daţi seama că cu două 
salarii de pedagog nu poţi să întreţii familia”, şi 
o posibilitate de susţinere financiară a propri-
ilor copii (a se vedea Studiu de caz 2).

STudiu de caz 2. 

cadru didactic universitar, 

doctor în ştiinţe

„Din experienţa personală, ştiu că 
personalul didactic este impus să plece peste 
hotare din cauze financiare. Eu, spre exem-
plu, am rămas fără tată la 16 ani, într-o 
perioadă foarte complicată… Dar numai 
datorită faptului că tatăl meu a plecat, eu 
am putut să fac o facultate, fiindcă altfel, 
era imposibil… Noi suntem 3 copii şi în 
anul 1998 toţi eram de şcoală – eu în clasa 
a X-a, sora în clasa VIII-a, fratele – clasa 
I-îi… Se punea problema că nu o să avem 
cum să ne continuăm studiile… 

Asta l-a determinat pe tatăl meu, care 
avea experienţă pedagogică de 20 de ani şi 
care tocmai trebuia să treacă la un nou nivel 
de calificare în învăţământul preuniversitar, 
să plece la muncă peste hotare… Într-un fel, 
familia trebuia salvată… Nimeni nu pleacă 
de prea mare dragoste de tărâmuri unde nu îi 
aşteaptă nimeni, mai ales când au familie şi 
visele sunt legate de copiii şi de familia lor…”

Alte cauze ale emigrării sunt deter-
minate de managementul instituţiilor de în-
văţământ şi sistemul de apreciere şi creştere 
profesională - „eu sunt la finele a 7 ani de 
experienţă pedagogică şi pot să spun că este o 
experienţă extraordinară. Şi am avut momente 
diferite – un entuziasm la început şi am simţit 
că pot schimba ceva... şi chiar am schimbat…
Dar acum simt că nu mai pot, fiindcă nu este 
stimulat în nici un fel. Multe lucruri se bat cap 
în cap… Există un regulament şi un milion de 
devieri de la acesta… Sistemul nostru de învă-
ţământ este exact ca gramatica limbii române, 
are multiple excepţii…;. „… unii manageri nu 
permit angajaţilor să avanseze, le creează impe-
dimente în mod artificial” au relevat experţii. 
Această problemă a fost menţionată de 13 la 
sută dintre cadrele didactice care activează în 
instituţiile preuniversitare şi 27 la sută dintre 
cele care activează în instituţiile superioare de 
învăţământ. 

Chiar dacă munca peste hotare este o 
posibilitate de îmbunătăţire a situaţiei finan-
ciare, cadrele didactice frecvent ezită să plece 
pentru că aceasta presupune muncă necalifi-
cată, dar şi anumite „pierderi” în ceea ce pri-
veşte relaţiile din cadrul familiei (soţi,  pă-
rinţi şi copii). 

2.2. Angajarea 
cadrelor didactice peste 
hotare 

În analiza activităţilor de muncă exer-
citate peste hotare, trebuie să ţinem cont de 
categoria de migranţi – la muncă, studii sau 
pentru reşedinţă permanentă. Şansele de an-
gajare, după nivelul de calificare, sunt extrem 
de reduse. Problemele cu care se confruntă 
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cadrele didactice peste hotare în identificarea 
unui loc de muncă corespunzător nivelului de 
instruire deţinut se referă la: nerecunoaşte-
rea diplomei de studii;

(i) lipsa locurilor de muncă în 
domeniul educaţional; 

(ii) nivelul de cunoaştere a limbii. 

Cei care pleacă la muncă peste hotare 
nu sunt atât de interesaţi să exercite activităţi 
profesionale, în corespundere cu competenţe-
le deţinute, cât să aibă un loc de muncă care 
să le aducă venituri. Procedura de angajare 
în câmpul muncii pentru a activa în dome-
niul pedagogic peste hotare este complicată şi, 
practic, imposibilă fără cursuri suplimentare, 
cunoaşterea limbii din ţara de destinaţie etc. 
O situaţie diferită se atestă în rândul cadrelor 
didactice care pleacă peste hotare la studii sau 
reşedinţă permanentă. Acestea încearcă să-şi 
identifice un loc de muncă în domeniul de 
calificare deţinut. Migrează pentru aşi con-
tinua studiile peste hotare, de obicei, cadrele 
didactice universitare. Însă, această formă de 
migraţiune nu este foarte răspândită. Experţii 
au menţionat „la noi nu se valorifică programe-
le de mobilitate academică a profesorilor. Anul 
trecut nu au fost acoperite toate locurile dispo-
nibile. Una din cauze este cunoaşterea proastă a 
limbilor străine”.

Republica Moldova are semnate acor-
duri bilaterale privind recunoaşterea reciprocă 
a actelor de studii cu România (1998), Bul-
garia (2000), Ucraina (2001), Federaţia Rusă 
(2003), precum şi un acord multilateral cu ţă-
rile din spaţiul Comunităţii Statelor Indepen-
dente (2004) privind recunoaşterea şi echiva-
larea studiilor. Constatăm că numărul ţărilor 
care au semnat acorduri de recunoaştere a 
actelor de studii este mult mai mic, în com-
paraţie cu ţările în care migrează la muncă, 
actualmente, cetăţenii Republicii Moldova. 

În prezent, migranţii moldoveni cu 
studii superioare îşi recunosc calificările 
obţinute în Republica Moldova, în baza Ane-
xei la diploma de studii superioare care este 
realizată conform prevederilor Centrului Eu-
ropean pentru Studii Superioare, Consiliului 
Europei şi UNESCO. Anexa dată explică con-
ţinutul şi nivelul calificărilor obţinute în Re-
publica Moldova.15

Alte mecanisme privind recunoaşte-
rea reciprocă a diplomelor de studii nu există. 
Nici mecanisme privind angajarea migranţilor 
din Republica Moldova potrivit competenţe-
lor şi nivelului de instruire nu sunt. 

Pentru a facilita continuarea studiilor 
şi / sau angajarea în câmpul muncii a cetăţeni-
lor moldoveni, în luna ianuarie 2012, Guver-
nul Republicii Moldova a iniţiat negocierile 
privind proiectul Acordului interguvernamen-
tal privind recunoaşterea diplomelor, titlurilor 
academice, calificărilor şi competenţelor.16 Lista 
statelor cu care se vor duce negocieri cuprin-
de 23 de ţări: Italia, Franţa, Regatul Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Irlanda, 
Danemarca, Germania, Polonia, Ungaria, Su-
edia, Norvegia, Finlanda, Lituania, Letonia, 
Estonia, Cehia, Slovenia, Slovacia, Bulgaria, 
Portugalia, Grecia, Turcia, Israel şi Cipru. 

Studiile de cartografiere a diasporei 
moldoveneşti peste hotare relevă că dintre 9% 
dintre cadrele didactice care au emigrant din 
Moldova în Federaţia Rusă17 doar 3% îşi con-
tinuă activitatea în acest domeniu, ceea ce ar 
însemna că aproximativ fiecare al treilea ca-
dru didactic din Moldova îşi păstrează anu-
mite competenţe profesionale, dezvoltându-le 

15  http://www.edu.md/ro/echivalarea-recunoasterea/
16  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.15 din 05.01.2012 

pentru  iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului inter-
guvernamental privind recunoaşterea diplomelor, titlurilor aca-
demice, calificărilor şi competenţelor.

17  IOM, 2011, Mukomel V., Cheianu-Andrei D., Cartografierea Dias-
porei moldoveneşti în Federaţia Rusă, lucrare în curs de apariţie. 
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în baza experienţei în domeniu din Rusia (a se 
vedea Studiul de caz 3). Cea mai mare parte a 
cadrelor didactice din Moldova care au plecat 
în Federaţia Rusă la muncă, sunt angajate în 
domeniul comerţului – 44%, serviciilor co-
munale şi sociale – 13%, administrării gos-
podăriilor casnice – 13%. Or, datele relevă că 
pe piaţa muncii din Federaţia Rusă nu există 
cererea pentru specialişti calificaţi cu studii 
superioare. Cunoştinţele şi competenţele spe-
cifice ale cadrelor didactice nu sunt necesare. 
Cerinţele pieţei muncii din Rusia atestă ne-
cesitatea de specialişti calificaţi în domeniul 
construcţiei, transportului şi telecomunicaţi-
ilor, a serviciului hotelier. Constatăm, astfel 
nepotrivirea între competenţele deţinute de 
migranţii din Republica Moldova şi compe-
tenţele cerute pe piaţa muncii din Federaţia 
Rusă. Ca rezultat, constatăm fenomenul de 
irosire a creierilor. 

STudiu de caz 3.

 Director de gimnaziu, mediu rural 

„Cauza care a determinat pleca-
rea a fost ca la toată lumea – suportul fi-
nanciar. Aveam un student şi trebuia să-l 
susţin. Cu salariul pe care-l aveam nu 
puteam să-mi ajut copilul să-şi facă stu-
diile la contract. În al doilea rând, eram 
singură, soţul fiind decedat…

Atunci am plecat la Moscova. Am 
lucrat într-o familie. Nu a fost uşor să 
identific această familie. Am trecut un 
concurs la o agenţie din Moscova, după ce 
am prezentat mai multe documente, in-
clusiv diploma de studii, o referinţă de la 
locul de muncă, am trecut examen. 

Mă ocupam de educaţia unui co-
pil. Am stat 3 ani şi am ridicat un băiețel 
de la vârsta de 4 ani şi l-am dus şi la şcoa-

lă în clasa I-îi. Făceam tot ceea ce trebuia 
să facă un părinte cu copilul său, inclusiv 
mergeam la adunări de părinţi la şcoală, 
la medic… Eram ca a doua mamă. 

Am beneficiat de un tratament 
respectuos în familie. Ei stimează mol-
dovenii pentru că femeile sunt gospodine, 
bine educate, politicoase etc. 

Copiii (erau 2 copii în familie şi 
eram şi 2 bone) erau foarte descătuşaţi, 
dezvoltaţi, dar cam capricioşi şi bolnă-
vicioşi… Făceam cu ei lunar gazete de 
perete despre activităţile desfăşurate. Co-
piii aşteptau cu mare nerăbdare sfârşitul 
lunii pentru că desenau frumos… Aveau 
darul de a desena…

Mi-au rămas în memorie nişte cli-
pe minunate şi acum ne mai sunăm, vor-
bim.. Familia aceasta după 3 ani de zile 
nu voia să-mi dea voie acasă… Noi ne-am 
despărţit cam rece, că ei tot mă rugau să 
mai rămân. Dar nu puteam. Fiul meu mă 
ruga să vin acasă. Copilul m-a determi-
nat să vin acasă pentru că banii aceştia 
nu îţi ajung niciodată. 

Fiind plecată, oricum eram la 
curent cu absolut totul ce se petrecea în 
Moldova, la nivel de politică şi la nivel de 
învăţământ. Eu mă informam cu absolut 
totul şi când mă duceam acolo la adunări 
de părinţi, ei se minunau cât e de dezvol-
tat la noi învăţământul. Şi multe lucruri 
învăţătoarea din clasele primare le lua de 
la mine. Se sfătuia, mă suna … 

Am revenit în sistemul educaţio-
nal. Chiar dacă eram la curent cu totul, 
e cam dificil când revii să fii în mijlocul 
cadrelor didactice. Un pic e dificil, dar 
încetişor te încadrezi şi totul e normal… 

E dificil să găseşti un loc vacant… 
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Am venit la câte ore erau – 6 ore. Pe urmă 
am depus pachetul de documente la con-
curs de director de instituţie. Am susţinut 
examenul şi am devenit acum director de 
şcoală acasă.”

În ţările Uniunii Europene angajarea în 
domeniul educaţional este şi mai dificilă. Din 
11% dintre cadrele didactice care au emigrant 
din Moldova în Italia, Portugalia, Franţa şi 
Marea Britanie, doar 2% au reuşit în timp 
să se afirme şi să activeze în acest domeniu în 
continuare, cu toate că nu întotdeauna conform 
specialităţii deţinute (de exemplu în Republica 
Moldova a activat în învăţământul preuniversitar 
sau universitar, iar acolo activează în calitate de 
bonă).18 Aceste posibilităţi sunt caracteristice 
într-o măsură mai mare celor care pleacă peste 
hotare la studii sau reşedinţă permanentă. 
Cadrele didactice care merg la muncă peste 
hotare în ţările europene, în mare majoritatea, 
nu au căutat niciodată o activitate de muncă în 
corespundere cu profesia deţinută, ele având ca 
obiectiv doar redresarea situaţiei financiare a 
familiei: „Am ştiut unde plec şi ştiam foarte bine ce 
voi face, aşa că nu am analizat alte opţiuni. Mi-am 
făcut lucrul, am primit banii şi am venit acasă.”

Cadrele didactice care pleacă peste hotare 
cu scopul de a munci se angajează la locuri de 
muncă subcalificate. Astfel, în Italia marea 
majoritate a cadrelor didactice, indiferent de 
domeniul de specializare, muncesc în sistemul 
de îngrijire la domiciliu, prestând servicii pentru 
persoanele în etate. În Franţa, cadrele didactice 
se angajează mai frecvent în calitate de dădacă, 
prestând servicii de îngrijire pentru copii. 
Alte munci prestate de către cadrele didactice 
din Moldova peste hotare includ serviciile de 

18  Cartografierea Diasporei moldoveneşti în 4 ţări ale Uniunii Euro-
pene.

administrare a gospodăriilor casnice. Respectiv, 
marea majoritate a migranţilor relatează că 
munca exercitată peste hotare a cerut un nivel 
de educaţie şi abilităţi mult mai puţine decât 
ei posedau. Numărul celor la care munca a 
corespuns nivelului de educaţie şi specializare 
este redus, rezumându-se la calificările unor 
profesori din învăţământul secundar profesional 
(lemnari, tencuitori etc.). 

Liderii de Diasporă din Canada au relatat 
că 10-15 la sută dintre migranţii moldoveni 
cu profil pedagogic îşi continuă studiile şi îşi 
echivalează actele de studii în această ţară19. 
Cei mai mulţi fac studii de master şi treptat se 
încadrează în domeniul pedagogic – „femeile se 
orientează spre deschiderea grădiniţelor private… 
Dacă cunosc perfect limba franceză uneori devin 
pedagogi la nivel de licee, comisii şcolare”. 

Datele cercetării „Impactul migraţiei 
asupra cadrelor didactice şi cercetătorilor din 
Moldova” relevă că există diferenţe în ceea ce 
priveşte posibilităţile de angajare peste hotare 
a cadrelor didactice din sistemul preuniversitar 
şi cel universitar. Cadrele didactice universitare 
îşi continuă mai frecvent studiile peste hotare 
şi au mai mari şanse de a se angaja ulterior 
în corespundere cu nivelul de educaţie şi de 
specializare.

2.3. Efectele 
emigrării cadrelor 
didactice asupra 
sistemului de învăţământ

Emigraţia cadrelor didactice presupune 
costuri: sociale, financiare, instituţionale. Exodul 

19  Impactul migraţiei asupra cadrelor didactice şi cercetătorilor din 
Moldova
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cadrelor didactice a fost apreciat de experţi ca 
„tragedie foarte mare pentru omul care a decis să 
plece, în special, dacă are în spate 10-20 de ani de 
experienţă pedagogică, dar tragedie şi pentru ţara 
din care pleacă aceşti oameni”. 

Din cauza emigraţiei cadrelor didactice 
în sistemul educaţional este acceptat, practic, 
oricine, indiferent de capacităţile pe care le 
posedă - „avem învăţământul pe care-l avem 
pentru că, din lipsă de cadre, se acceptă aproape 
oricine vine să predea…Dar acest lucru nu este 
normal, trebuie să existe o selecţie riguroasă”. 

Instituţiile de învăţământ preuniversitar 
se confruntă cu lipsa de cadre didactice la 
disciplinile moderne care sunt căutate pe piaţa 
muncii – informatica, limbile străine etc. Cei 
care predau disciplinele clasice – matematica, 
biologia, chimia etc. au mai puţine posibilităţi 
de a identifica un loc alternativ la cel didactic, 
respectiv, ei rămân mai frecvent în sistemul de 
învăţământ. 

Scade calitatea procesului educaţional – 
„când a plecat profesoara de limbă franceză, nu 
am avut profesoară câţiva ani. Am găsit profesoară 
de engleză, care e predat copiilor 2 ani, apoi 
fiind tânără a plecat. Apoi e revenit profesoara de 
franceză. Acum copiii ceea sunt clasa a XII-a nu 
cunosc nici franceză, nici engleză…”. 

Şi instituţiile superioare de învăţământ 
duc lipsă de personal înalt calificat care să 
desfăşoare activitate didactică de calitate şi să 
realizeze cercetări, în conformitate cu necesităţile 
existente în Moldova. Instituţiile de învăţământ 
superior de peste hotare au rigorii foarte stricte, 
în scopul asigurării calităţii studiilor şi pregătirii 
specialiştilor în diverse domenii. Spre exemplu, 
cei care predau în universităţi, în special, 
disciplinele tehnice trebuie să deţină un stagiu 
de muncă în economia naţională de cel puţin 10 
ani ca să poată asigura pregătirea specialiştilor 

competitivi. Situaţia actuală în învăţământul 
superior din Republica Moldova este următoarea, 
din spusele experţilor: „mulţi absolvesc instituţiile 
de învăţământ superior şi rămân la catedră, 
reproduc ceea ce au învăţat din conspect, fără a 
cunoaşte situaţia reală din economie.” 

Migraţia contribuie la deprofesionalizarea 
cadrelor didactice. Revenirea în sistemul de 
învăţământ după 4-5 ani de migraţie înseamnă 
a nu fi la curent cu noile tehnici, tehnologii, 
strategii didactice. Profesorii respectivi sunt 
depăşiţi de schimbările produse în sistemul de 
învăţământ pentru că acesta se dezvoltă.

Îmbătrânirea colectivelor pedagogice din 
instituţiile preuniversitare este o altă consecinţă 
a migraţiei. Datele statistice indică creşterea 
ponderii persoanelor cu vârstă de pensionare cu 
peste 1,3 p.p. pe an – „rămân cei în vârstă care nu 
pot lăsa casa… Tinerii se duc…”. 

În sistemul de învăţământ mai există 
şi lacune legislative – nu este încurajată 
competitivitatea în rândul cadrelor didactice, 
managerilor instituţiilor de învăţământ. De 
asemenea, se simte necesitatea de pregătire a 
managerilor instituţiilor de învăţământ în ceea 
ce priveşte coordonarea şi gestionarea instituţiilor 
de învăţământ. Ei trebuie să înţeleagă corect 
misiunea instituţiilor pe care le conduc, aceasta 
fiind oferirea studiilor de calitate şi nu procesul 
de asigurare cu locuri de muncă. 

2.4. Perspectivele de 
reducere a emigraţiei 
cadrelor didactice 

Pentru a reduce din dimensiunile 
migraţiei cadrelor didactice, participanţii la 
studiul „Impactul migraţiei asupra cadrelor 
didactice şi cercetătorilor din Moldova” au 
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menţionat necesitatea acţiunilor de majorare 
a salariului în domeniu, creşterea prestigiului 
profesiei date, crearea condiţiilor adecvate de 
muncă şi asigurare cu materiale didactice, 
îmbunătăţirea mecanismului de funcţionare 
a legilor, eradicarea corupţiei din domeniu, 
dezvoltarea infrastructurii în mediul rural, 
dezvoltarea mediului de afaceri, stabilitatea 
politică (a se vedea Tabelul 9).  

Acţiunile statului, în opinia cadrelor 
didactice trebuie să fie orientate spre 
îmbunătăţirea situaţiei cadrelor didactice 
şi a imaginii cadrelor didactice în societate. 
Asemenea măsuri au fost iniţiate, spre 
exemplu, de Guvernul Estonian în Strategia 
educaţională sectorială pentru anii 2012-
2020.20 Or, din 5 priorităţi ale Guvernului 
Estonian una se referă la îmbunătăţirea 
imaginii profesorului în societate care să 
contribuie la creşterea popularităţii profesiei 
date în rândul tinerilor şi să prevină procesul 
de îmbătrânire a cadrelor didactice.

Suplimentar sunt necesare schimbări 

20  The Five Challengess of Estonian Education. Estonian Education 
Strategy 2012-2020. Draft.

instituţionale şi de management. Acţiunile 
instituţionale şi de management se referă 
la politicile promovate în cadrul instituţiei 
şi la crearea mai multor oportunităţi de 
promovare şi avansare profesională, asigurare 
a performanţei după merite (meritocracy) etc. 
De o importanţă deosebită este şi crearea 
acelui climat psihologic favorabil în cadrul 
colectivului de muncă.

Unii experţi însă au relatat şi necesitatea 
implicării mai active a administraţiei publice 
locale în susţinerea instituţiilor de învăţământ 
şi asumarea responsabilităţii pentru asigurarea 
instituţiei de învăţământ cu cadre didactice 
– „să ofere burse, cel puţin, pentru un viitor 
specialist din sat” care să-şi angajamentul ca, 
după finalizarea studiilor, să revină la baştină 
pentru a activa o anumită perioadă de timp. 

Pe de altă parte, circumstanţele care 
ar putea determina revenirea în ţara de 
origine a cadrelor didactice, care deja au 
emigrat, cuprind următoarele, în ordinea 
importanţei: creşterea substanţială a salariilor, 
îmbunătăţirea oportunităţilor de dezvoltare şi 
avansare profesională, circumstanţe personale 

Tabelul 9. Schimbările necesare pentru stoparea exodului cadrelor didactice 

În primul 
rând
%

În al doilea 
rând
%

În al treilea 
rând
%

Indicatorul 
sintetic

Majorarea salariilor în domeniul educaţiei şi 
ştiinţei 40,0 25,8 10,5 65

Ridicarea prestigiului profesiei de pedagog 20,7 20,4 12,7 42
Crearea condiţiilor adecvate de muncă şi 
asigurarea cu materiale didactice 2,9 19,7 27,3 31

Îmbunătăţirea mecanismului de funcţionare 
a legilor în Moldova 19,3 4,3 6,2 26

Eliminarea corupţiei din sistemul de educaţie 
şi ştiinţă 3,6 9,3 14,2 18

Dezvoltarea infrastructurii în mediul rural 4,6 7,5 10,5 16
Dezvoltarea mediului de afaceri în Moldova 6,4 9,0 4,0 15
Stabilitate politică 2,5 3,9 14,5 13
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sau familiale, îmbunătăţirea situaţiei 
economice, sociale şi politice. Pentru foarte 
mulţi, revenirea ar putea fi determinată şi de 
situaţia economică şi socială din ţara în care au 
migrat. Or, criza mondială ar putea determina 
reîntoarcerea în patrie a moldovenilor care nu 
vor fi integraţi în câmpul muncii în ţările de 
destinaţie şi a unora dintre cei care îşi vor 
pierde locul de muncă. 

Actualmente, revenirea migranţilor 
în ţara de origine este determinată, cel mai 
frecvent, de atingerea obiectivelor fixate 
înainte de emigrare, fiind suplimentată uneori 
de problemele familiale neprevăzute sau de 
expirarea termenului de şedere legală. 

Cele menţionate relevă că instituirea 
unor sisteme de remunerare conform 
performanţelor, în paralel cu majorarea 
salariilor, ar putea reduce migraţia cadrelor 
didactice şi ar putea contribui la creşterea 
calităţii învăţământului în Republica 
Moldova.

2.5. Reangajarea în 
sistemul de învăţământ 
a cadrelor didactice 
revenite de peste hotare

Migranţii care au revenit în Moldova au 
o rată redusă de participare pe piaţa muncii, 
situaţie explicabilă prin remitenţele pe care ei 
le-au transmis acasă şi care le permit să lucreze 
pe cont propriu sau în calitate de antreprenori. 
Important este însă faptul că, o parte dintre cei 
care au revenit de peste hotare, s-au întors în 
sistemul de învăţământ din proprie iniţiativă, 
pentru că le place activitatea didactică.

Unii dintre cei care şi-au făcut studiile 
de masterat, doctorat peste hotare au revenit 
fiind ghidaţi de un spirit patriotic – „Când 

am plecat la şcoala doctorală, aveam în cap o 
ideologie puţin idealistă, că neapărat mă voi 
întoarce în Moldova şi-mi voi pune umărul la 
propăşirea şi dezvoltarea, modernizarea lumii 
intelectuale de la noi… Era un fel de spirit 
patriotic de factură paşoptistă ca să mă întorc 
în Moldova şi să aduc Europa…” (a se vedea 
Studiul de caz 4). 

STudiu de caz 4. 

cadru didactic universitar, revenit 

în Moldova după susţinerea peste 

hotare a tezei de doctor în ştiinţe 

„Am descoperit lumea universitară 
occidentală din două perspective: conţinu-
tul cursurilor pe care ei le predau şi felul 
prin care predau aceste materii: democra-
tic şi respectuos faţă de persoană… Dacă 
universitatea noastră le-ar da posibilitate 
cadrelor didactice să aibă mai mult timp 
pentru lecturi, cercetări, pentru dezvolta-
re, asta ar fi deja foarte mult… Dacă, în 
acelaşi timp, profesorii înşişi şi-ar cultiva 
filozofii de predare democratice, atunci 
ei ar fi puşi într-o situaţie de dezvolta-
re continuă, pentru că atunci studenţii 
le-ar pune întrebări provocatoare şi s-ar 
crea un mediu de competiţie loială între 
profesori şi o relaţie echilibrată şi reciproc 
valorizantă între profesor şi studenţi. Un 
mediu academic fertil, nu unul bazat pe 
lupte şi opresiune… Asta este ceea ce inhi-
bă la noi mediul universitar…

Când am plecat la studii doctorale, 
aveam în cap o ideologie puţin idealistă, 
că neapărat mă voi întoarce în Moldova 
şi că îmi voi pune umărul la un fel de re-
voluţie paşnică şi voi contribui la propăşi-
rea şi modernizarea lumii intelectuale de 
la noi… Eram mânat de un fel de spirit 
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patriotic de factură paşoptistă, să mă în-
torc în Moldova şi să aduc aici Europa…

Am susţinut până la urmă docto-
ratul… L-am întins vreo 6 ani de zile şi 
am făcut o teză de dimensiuni medii după 
standarde franţuzeşti (470 de pagini), la 
care am lucrat foarte mult, cu multe surse 
scrise, texe, arhive, mărturi…

Eu n-am fost cu totul absurd când 
am revenit în Moldova, am continuat să 
colaborez cu universitatea mea de la Pa-
ris şi mi-am lăsat o portiţă întredeschi-
să pentru o eventuală revenire. În plus,  
aveam reşedinţă permanentă canadiană, 
lucru pe care şi-l doresc mulţi moldoveni. 
Cu paşaport românesc şi cu reşedinţă per-
manentă canadiană puteam pleca oriun-
de, în Europa sau Canada. Dar Canada, 
unde am stat un an şi jumătate, era pen-
tru mine o societate prea perfectă, prea or-
donată şi într-un fel plicticoasă… Pentru 
mine e foarte important ca viaţa pe care 
o trăiesc să aibă o miză, o luptă… să fac 
ceva util şi bine pentru societate. Acolo, 
problemele cu care ei se confruntau mi se 
păreau derizorii: şomaj, consum de dro-
guri… Aceste probleme sunt reale, dar nu 
erau comparabile cu ceea ce se petrecea la 
noi… La noi erau (şi mai sunt) o serie de 
probleme mari: pe lângă sărăcia genera-
lizată, crize de tot felul – identitare, cul-
turale, o lipsă gravă de coeziune socială, 
naţională… oameni care nu sunt ataşaţi 
de pământul lor şi care sunt gata să plece 
oriunde la prima ocazie…

Eu am revenit şi mi-am permis 
acest lux de a preda la universitate, cu un 
salariu de mizerie… Intenţia mea era să 
mă întorc şi să mă înrădăcinez cumva, să 
mă reintegrez în mediul intelectual şi aca-

demic de aici… Revenirea pentru mine a 
însemnat să răspund unei vocaţii perso-
nale pe care o aveam şi pe care o redes-
copeream de fiecare dată când trebuia să 
plec pentru mai mult timp în Occident…

Odată revenit în Moldova nu 
am simţit dintr-o dată o foarte mare re-
cunoaştere… Abia treptat, după ce teza 
mea de doctorat a fost publicată la Paris. 
Atunci, în 2009, am făcut o lansare de 
carte şi îmi pare că am avut un anumit 
succes şi în mediul intelectual de aici.

În ceea ce priveşte nostrificarea te-
zei de doctor în Moldova… Eu niciodată 
n-am avut perseverenţa aceasta să stau şi 
să adun toate actele, să umblu pe la amba-
sade şi notariate… Prin urmare am rămas 
cu titlul de lector ordinar. Nici măcar nu 
lector superior, ci lector pur şi simplu… 
doctor-lector. Nici nu sunt foarte ambiţi-
os în ceea ce priveşte titlul didactic, dar 
mi-ar face plăcere să pot, coordona teze 
de doctorat la un moment dat … Cred că 
am să fac, cu timpul, nostrificarea docto-
ratului doar pentru asta – pentru a putea 
coordona teze de doctorat…”

Cercetările realizate evidenţiază 
faptul că la nivelul instituţiilor superioare 
de învăţământ nu se duce evidenţa cadrelor 
didactice care şi-au continuat studiile / au făcut 
stagieri peste hotare. Această responsabilitate 
este la latitudinea şefilor de catedre care nu 
întotdeauna valorifică experienţa cadrelor 
didactice pe care le deţin.

Revenirea cadrelor didactice, după 
experienţa migratorie, în sistemul de 
învăţământ este determinată de cunoaşterea 
domeniului şi satisfacţia din activitatea 
didactică desfăşurată, dar şi de dorinţa de a 
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introduce noi metode de lucru, de a transmite 
experienţa acumulată peste hotare (în cazul 
celor care şi-au făcut studiile). 

În sistemul preuniversitar, foştii 
migranţi au evidenţiat că revenirea în sistemul 
de învăţământ a fost determinată de prezenţa 
locurilor vacante în acest domeniu, prezenţa 
unor prieteni şi cunoscuţi care activează în 
domeniu. Locurile vacante în sistemul de 
învăţământ există, în special, în mediul rural 
– „… Eu am plecat la 52 de ani şi am revenit 
la 60 de ani. M-am întors cu gândul că, în 
general, am să mă odihnesc… Dar este nevoie 
de cadre şi m-a rugat doamna director să revin 
că nu are cadre”.

Cei care revin de peste hotare au nevoie 
de consiliere psihologică, de asemenea de 
cursuri de pregătire şi readaptare la cerinţele 
sistemului educaţional. 

Munca necalificată, despărţirea de 
membrii familiei are uneori repercusiuni 
negative la nivel individual - „plecarea m-a 
costat sănătate şi amintirile despre aceasta 
îmi provoacă durere” şi familial (probleme în 
relaţionarea cu copiii, relaţionarea cu soţul/
soţia), fapt ce indică necesitatea consilierii 
psihologice pentru ca să poată depăşi 
dificultăţile create. Şi unii tineri care au avut 
posibilitatea să-şi facă studiile peste hotare sau 
să plece la schimb de experienţă, la întoarcere, 
nu se pot adapta la situaţia din ţară – „dacă ai 
văzut ce este dincolo, ai văzut diferenţa, credeţi-
mă că este foarte greu să rezişti aici”. 

În plan profesional, e necesară audierea 
obligatorie a unor cursuri de perfecţionare, 
pentru că marea majoritate nu au trecut 
asemenea cursuri după ce au revenit de peste 
hotare. 

Experienţa migraţionistă a determinat 
pe unii să-şi schimbe traseul profesional. 
Revenirea unora dintre aceştia în sistemul 

educaţional ar putea să fie cauzată de creşteri 
substanţiale a salariilor şi îmbunătăţirea 
oportunităţilor de dezvoltare şi avansare 
profesională. Alţii însă au abandonat cariera 
didactică pentru totdeauna. 

Reieşind din faptul că cea mai mare 
parte a cadrelor didactice exercită peste hotare 
munci necalificate, ele nu obţin cunoştinţe şi 
competenţe noi din experienţa migraţionistă 
pe care să le poată utiliza la revenire în 
domeniul profesional. Totuşi unii migranţi 
şi-au dezvoltat noi competenţe pe care le pot 
utiliza în avansarea în carieră în instituţiile 
în care au revenit (a se vedea Studiu de caz 3, 
Studiul de caz 5). 

STudiu de caz 5. 

Director, Şcoală profesională, 

mediu urban
„Am plecat în 1999. M-am pornit 

în Germania. În Germania mi-au spus 
că nu este de lucru şi am plecat în Fran-
ţa, din Franţa în Spania şi din Spania în 
Portugalia. Acolo m-am stabilit… 

Lucram la drumuri, făceam siste-
mele de apă şi canalizare. Apoi am tre-
cut la o construcţie civilă. Am lucrat aşa 
vreo 2 ani şi, când mi-am făcut actele, am 
venit acasă. Am stat acasă vreo 6 luni de 
zile, mi-am făcut tot ce trebuia de făcut – 
am terminat casa de construit şi apoi am 
plecat iar…

Când am revenit în Portugalia, 
am avut dorinţa de a studia limba, cultu-
ra, istoria… M-am decis să merg la şcoa-
lă. Făceam 4 ore de 2 ori pe săptămână. 
Era o şcoală serală în care se preda limba 
portugheză pentru imigranţi… Am mers 
un an de zile, am susţinut examen şi am 
luat diploma…
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Nu am avut niciodată gândul să 
emigrez cu totul, cu familia…

Am revenit şi mi-am deschis o afa-
cere. Am activat 7 ani de zile… Ce încur-
că la noi dezvoltarea afacerilor? La noi 
nu este pusă bine baza normativă. Acolo, 
peste hotare având o afacere, timp de 3 
ani nimeni nu te atinge, căci tu trebuie 
să-ţi pui pe picioare afacerea… La noi e 
dificil… Concurență neloială. Unii plă-
tesc impozite mari, alţii lucrează fără li-
cenţă, fără a avea autorizare şi nu plătesc 
nimic… Foarte mulţi se străduiesc să lu-
creze ilegal ca să pună banii în buzunar, 
folosindu-se de toată infrastructura – lu-
mină, drumuri, apă, canalizare, dar fără 
a vărsa nimic în bugetul primăriei…

M-am chinuit aproape 8 ani cu 
afacerea… Am fost şi la Inspectoratul Fis-
cal şi m-am plâns pe concurenţa neloia-
lă… Şeful mi-a zis: „Lasă să facă şi omul 
bani…”

Am abandonat afacerea şi am re-
venit în învăţământ. Am plecat în 1999, 
oficial, din 2003, şi am revenit în învăţă-
mânt în 2012…

Momentele pozitive ale celor care 
au plecat şi au revenit. Ei şi-au creat cât 
de cât o bază materială care le permite să 
revină în şcoală şi să ducă o viaţă fără de 
griji. Dacă fostul migrant nu are un su-
port material de unde poate să-şi croiască 
cheltuielile suplimentare pe care le are, 
atunci el nu va reveni în învăţământ”.
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Analiza efectuată relevă: 
•	 Tendinţa de creştere a ponderii 

moldovenilor cu studii superioare care 
migrează la muncă peste hotare – de la 
7,7% în anul 2000 la 10,6% în anul 2011. 
Astfel, numărul migranţilor la muncă 
peste hotare cu studii superioare conform 
datelor oficiale ale Biroului Naţional de 
Statistică a constituit 33 600 în anul 2011. 

•	 Creşterea şomajului în rândul cadrelor 
didactice (1800 înregistraţi în anul 2011 
la Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de muncă) în paralel cu creşterea 
ponderii persoanelor în vârstă de 
pensionare care activează în sistemul 
de învăţământ (19,6% în anul de studii 
2010/2011). 

•	 Necesitatea unei planificări mai riguroase 
a necesarului de cadre didactice şi a 
dezvoltării unor mecanisme de  angajare 
a pedagogilor în mediul rural. 

•	 Motivele principale ale migraţiei cadrelor 
didactice la muncă peste hotare inclus 
factori structurali: salariile mici, lipsa 
manualelor, materialelor/echipamentului 
necesar pentru muncă, oportunităţile 
reduse de creştere în cariera profesională, 
dar şi factori individuali: situaţia 
familială, condiţiile de trai etc. 

•	 În rândul cadrelor didactice predomină 
migraţia la muncă peste hotare. Numărul 
cadrelor didactice care migrează pentru 
aşi continua studiile sau pentru reşedinţă 
permanentă este redus. 

•	 Actualmente nu există acorduri, 

mecanisme dintre Republica Moldova şi 
alte state privind angajarea migranţilor 
moldoveni potrivit competenţelor şi 
nivelului de instruire. Respectiv, cadrele 
didactice realizează peste hotare munci 
pentru care sunt supracalificate: servicii 
de îngrijire a copiilor, servicii de îngrijire 
a persoanelor în etate, servicii de menaj şi 
administrare a gospodăriilor casnice. 

Deci, migraţia la muncă a cadrelor 
didactice din Republica Moldova constituie, 
în general, un fenomen de irosire a creierilor 
întrucât forţa de muncă calificată este 
angajată, preponderent, la munci subcalificate. 
Numărul cadrelor didactice care sunt 
valorificate în ţările de destinaţie sau care 
revin şi valorifică experienţa acumulată peste 
hotare în ţara de origine este mic.

Efectele migraţiei cadrelor didactice 
sunt multiple şi complexe: pierderea directă 
a resurselor umane instruite, reducerea 
potenţialului intelectual al ţării, reducerea 
competitivităţii. Pe de altă parte, migraţia 
cadrelor didactice generează, de asemenea, şi 
pierderi economice ale resurselor financiare 
investite în instruirea cadrelor didactice, lipsa 
cadrelor didactice în instituţiile de învăţământ 
şi îmbătrânirea contingentului didactic al celor 
care activează în aceste instituţii (a se vedea 
Figura 5). Reieşind din acestea autorităţile 
Republicii Moldova trebuie să elaboreze şi 
adopte măsuri care să determine reducerea 
migraţiei în rândul cadrelor didactice şi să 
creeze condiţii economice şi profesionale 
pentru reîntoarcerea în Republica Moldova. 

cONStAtĂri 
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Figura 5. Impactul migraţiei cadrelor didactice asupra societăţii
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rEcOmANDĂri

Migraţia cetăţenilor Republicii Moldova, 
inclusiv a cadrelor didactice, a generat diferite 
provocări, dar şi consecinţe care se vor acutiza 
în viitor. În aceste circumstanţe înaintăm 
următoarele recomandări pentru a diminua 
din efectele negative: 
•	 Perfecţionarea mecanismului de 

prognozare şi planificare a specialiştilor 
necesari, inclusiv a cadrelor didactice. 
Prognozarea şi planificarea, pe termen 
scurt, mediu şi lung a necesităţii de 
cadre didactice pe piaţa forţei de muncă. 
Coordonarea mai eficientă a cererii şi 
ofertei în domeniul pedagogic, ţinând 
cont de rata şomajului în acest domeniu, 
procesul de reorganizare şi optimizare a 
instituţiilor de învăţământ, schimbările 
demografice în ceea ce priveşte evoluţia 
numărului de copii.

•	 Racordarea Cadrului Naţional al 
Calificărilor la: (i) cerinţele existente 
pe piaţa muncii la nivel naţional; (ii) 
Sistemul European al Calificărilor, în 
scopul îmbunătăţirii recunoaşterii şi 
transferului de calificări. 

•	 Elaborarea unei politici de promovare a 
învăţământului şi ridicare a prestigiului 
profesiei de pedagog. Implicarea mass-
media în promovarea profesiei de 
pedagog şi a domeniului educaţional 
etc.

•	 Elaborarea unor noi mecanisme de 
majorare a salariului cadrelor didactice, 
care să asigure un nivel decent de trai 
şi introducerea unor beneficii (credite 
avantajoase pentru locuinţă, etc.) 
care să prevină migraţia la muncă a 

cadrelor didactice. Introducerea platei 
pentru performanţă didactică şi crearea 
oportunităţilor de promovare şi avansare 
profesională pentru tineri, etc. Politici 
instituţionale prietenoase centrate 
pe creşterea competenţei cadrelor şi 
centrate pe previziuni pe termen lung, 
care să fie echilibrate şi nu centrate 
doar pe cei ce deţin titluri didactice, 
ştiinţifice. Cei tineri trebuie să se simtă 
valorificaţi şi să cunoască oportunităţile 
care există în formarea şi creşterea lor 
profesională.

•	 Dezvoltarea unor scheme specifice de 
migrare la muncă (sezoniere) pentru 
cadrele didactice pe parcursul verii 
(2-3 luni), care să le permită să-şi 
îmbunătăţească situaţia financiară, dar 
şi să-şi păstreze competenţele deţinute. 

•	 Asigurarea frecventării cursurilor 
obligatorii de perfecţionare pentru 
cadrele didactice revenite la munca de 
peste hotare în sistemul educaţional. 
Respectarea prevederilor legale privind 
formarea continuă a cadrelor didactice. 

•	 Valorificarea cunoştinţelor şi 
experienţelor cadrelor didactice 
revenite de la studii de peste hotare. 
De asemenea, valorificarea migranţilor 
expatriaţi care şi-au făcut studiile sau au 
activat în cadrul sistemul educaţional, 
prin invitarea la conferinţe ştiinţifice, 
manifestări cu caracter profesional. 
Dezvoltarea acordurilor de parteneriat 
, a proiectelor comune cu instituţiile 
în care şi-au făcut studiile migranţii 
reveniţi în ţara de origine.
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PLAtFOrmA DE DiScUŢii

Ludmila Pavlov, 
şefa Direcţiei relaţii 
internaţionale şi integrare 
europeană din cadrul 
Ministerului Educaţiei

În general, cadrele didactice din Mol-
dova pot profesa în alte state în baza diplo-
melor de studii ce le deţin după absolvirea 
instituţiilor de învăţământ superior. Aceasta, 
deoarece R. Moldova, de rând cu alte state, 
este parte a Procesului  Bologna. Astfel, siste-
mul de învăţământ din R. Moldova este ajus-
tat cerinţelor şi obiectivelor de bază ale aces-
tui Proces, printre care menţionăm: ajustarea 
Programelor de studii curricula universitară, 
Nomenclatorului specialităţilor etc. De ase-
menea, instituţiile de învăţământ superior din 
Moldova implementează Sistemul European 
de Credite Academice Transferabile (ECTS), 
iar începând cu anul 2002, instituţiile de învă-
ţământ superior din Republica Moldova ofe-
ră studenţilor o Anexă la Diplomă (Diploma 
Supliment), ajustată conform recomandărilor 
Consiliului Europei şi UNESCO-CEPES. 
Această Diplomă supliment, care se eliberează 
tuturor studenţilor, în limba de stat şi lim-
ba engleză,  oferă o explicaţie minuţioasă a 
conţinuturilor studiate şi nivelului calificării 
obţinute de către deţinător. Cele menţionate 
mai sus vin în suportul recunoaşterii peste 
hotare a actelor de studii obţinute în Repu-
blica Moldova.  

Cu toate acestea, sistemul şi procesul  
de studii nu pot coincide sută la sută în ţări 
diferite. Tocmai din aceste considerente şi 
procedura de recunoaştere nu poate fi una au-
tomată. Astfel, angajarea concetăţenilor noş-

tri este condiţionată de susţinerea anumitor 
diferenţe în cadrul unor examene sau cursuri 
realizate suplimentar în ţara în care se solicită 
recunoaşterea. De cele mai multe ori doritorii 
de a profesa în ţara de destinaţie trebuie să 
se adreseze la Ministerul Educaţiei din ţara 
respectivă  pentru a le fi recunoscute actele. 

Astfel, unii cetăţeni ai Republicii 
Moldova, care pleacă peste hotare în scopuri 
academice sau profesionale solicită confirma-
rea autenticităţii actelor de studii, procedu-
ră prin care Ministerul Educaţiei furnizează 
informaţii referitor la: veridicitatea actului de 
studii, valoarea academică şi profesională a 
acestuia precum şi informaţii despre sistemul 
de notare al Republicii Moldova.

Pentru realizarea acestei proceduri so-
licitanţii prezintă la Ministerul Educaţiei ac-
tele în original, copii ale acestora, programe 
analitice, certificate academice.

După verificarea şi examinarea actelor 
depuse, Ministerul Educaţiei confirmă au-
tenticitatea acestora prin semnătura vicemi-
nistrului şi ştampila Ministerului Educaţiei, 
aplicate pe actele în original. Termenul de 
examinare a actelor de studii este de o lună de 
zile. Anual, la Ministerul Educaţiei se adre-
sează 3000 cadre didactice pentru asemenea 
proceduri. Ulterior, actele şi certificatul elibe-
rat de Ministerul Educaţiei urmează a fi lega-
lizate şi în alte instanţe (Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Justiţiei).

Din păcate, nu avem un feed-back 
referitor la reuşitele acestor persoane privind 
profesarea în ţara de destinaţie. Mulţi dintre 
ei solicită aceste acte pentru a le avea perfecta-
te în eventualitatea apariţiei posibilităţii de a 
se angaja peste hotare.
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Facilitarea procesului de recunoaştere 
a actelor de studii din Republica Moldova 
peste hotare este susţinut şi de Convenţia de 
la Lisabona, la care RM este parte. În prezent, 
R. Moldova are semnate acorduri interguver-
namentale privind recunoaşterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifi-
ce cu România, Bulgaria, Ucraina şi Federaţia 
Rusă.

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 15 
din 5 ianuarie 2012 “Pentru iniţierea negocie-
rilor proiectului Acordului interguvernamen-
tal privind recunoaşterea  diplomelor, titluri-
lor academice, calificărilor şi competenţelor”, 
Ministerul Educaţiei a remis acest document 
către 23 state-membre ale Uniunii Europene, 
precum şi către principalele ţări de destinaţie 
ale migranţilor moldoveni. Semnarea acestor 
acorduri va facilita considerabil recunoaşterea 
pe plan internaţional a actelor de studii şi a 
calificărilor obţinute în R. Moldova în scopul 
continuării studiilor şi/sau angajării în câm-
pul muncii peste hotare, precum şi viceversa. 
Demararea unor consultări în acest sens cu 
ministerul de resort din Republica Italiană a 
avut loc la 27-28 septembrie curent.

Trebuie de menţionat că acesta este un 
proces anevoios şi de durată, deoarece minis-
terele de resort din alte state analizează înde-
lung şi minuţios fiecare componentă a pro-
cesului de studii din R. Moldova pentru a se 
convinge în ce măsură acesta răspunde cerin-
ţelor ţării lor în a angaja asemenea specialişti 
sau a primi la studii candidaţii străini.

Dacă e să comentez tema studiului 
«Migratia cadrelor didactice: provocări şi 
oportunităţi pentru Republica Moldova» aş 
spune că în calitate de oportunitate ar fi în-
toarcerea cadrele didactice şi concetăţenilor 
noştri care studiază peste hotare pentru a se 
stabili în ţară. Astfel, ar avea loc un transfer 
de experienţă de peste hotare în sistemul nos-

tru de învăţământ. Însă, din păcate, această 
oportunitate se transformă într-un risc deoa-
rece la moment are loc o irosire de creiere. Nu 
transfer, dar anume irosire, deoarece cadrele 
didactice, de cele mai multe ori pregătite în 
universităţile din ţară în baza locurilor finan-
ţate de la buget merg în alte state şi fac munci 
la negru fără a utiliza acel potenţial intelectu-
al pe care îl deţin. 

În consecinţă rămânem fără cadre 
didactice. În aceste condiţii statul trebuie să 
aibă anumite politici de menţinere a cadrelor 
didactice în ţară prin oferirea de salarii mai 
mari, de ridicare a prestigiului profesiei de 
pedagog, creării infrastructurii în localităţile 
rurale pentru ca profesorii să dorească să 
meargă să lucreze în sate. 

Raisa Dogaru,
director adjunct Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă

În prezent (octombrie 2012), în baza 
de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă sunt înregistrate cu statut de 
şomer 765 cadre didactice care caută un loc de 
muncă. Dintre acestea, 622 persoane sunt fe-
mei (82%) şi 143 persoane sunt bărbaţi (18%).

Perioada înregistrării şi categoriile de 
vârstă a cadrelor didactice cu statut de şomer: 

Cadre didactice conform nivelului de studii: 
Perioada înregis-
trării

Vârsta

2012 2011 2010 2009 2008 2007

16—29 ani 73 9 1 0 0 0
30—49 ani 248 122 16 8 3 1
50—62 ani 180 80 22 2 0 0
Total 501 211 39 10 3 1
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Nivel de studii Numărul 
de persoane

Gimnaziale 21
Liceale, medii generale 80
Secundar profesionale 77
Medii de specialitate, colegiu 196
Superioare 396
Postuniversitare 10

Referitor la cauza şomajului în rândurile ca-
drelor didactice, cele mai frecvente motive sunt: 

Motive Numărul 
de persoane

Demisie 402
Reducere 167
Expirarea contractului de 
muncă

79

Lichidarea instituţiei/ 
organizaţiei

77

Alte motive 40

Din totalul şomerilor în rândul cadre-
lor didactice înregistraţi în prezent la Agenţie, 
220 au apelat la serviciile ANOFM după ce o 
perioadă mai îndelungată şi-au întrerupt ac-
tivitatea profesională, iar 545 persoane (71%) 
şi-au pierdut recent locul de muncă. 

Toate persoanele care sunt înregistrate 
la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei 
de muncă beneficiază gratuit de un spectru 
larg de servicii. Prin urmare, cadrele didac-
tice sunt şi ele în drept să beneficieze de ser-
vicii de informare şi consiliere profesională, 
să urmeze un curs de formare profesională de 
recalificare sau perfecţionare, pot participa la 
seminare de instruire în tehnici şi metode de 
căutare a unui loc de muncă, şedinţele Clubu-
lui Muncii, pot fi antrenaţi la lucrări publice 
şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pot 
beneficia de ajutor de şomaj sau alocaţie de 
integrare sau reintegrare profesională. 

Astfel, din cele 765 cadre didactice 

cu statut de şomer, pentru 211 persoane au 
fost întocmite planuri individuale de mediere. 
Acestea reprezintă o evidenţă a acţiunilor în-
treprinse şi a rezultatelor atinse de Agenţie şi 
şomer în scopul sporirii şanselor de angajare 
în câmpul muncii. 

Totodată, au absolvit cursuri de reca-
lificare şi perfecţionare 22 persoane. Cele mai 
solicitate cursuri de instruire au fost pentru 
operator calculator (11 persoane), contabil (5 
persoane), bucătar (2 persoane). Alte profesii 
pe care le-au însuşit cadrele didactice care 
au solicitat un curs de formare profesională 
au fost: secretar, lăcătuş-electrician, operator 
în sala de cazane, manichiuristă. Solicitarea 
de a se reprofila sau a obţine unele calificări 
suplimentare survine, în special, deoarece de 
multe ori, având o întrerupere mai mare în 
activitatea profesională, şomerii care sunt ca-
dre didactice, nu mai pot fi acceptaţi de an-
gajator. Lipsa locurilor vacante disponibile în 
calitate de profesor, educator sau pedagog, de 
asemenea îi determină pe şomeri să se re-ori-
enteze profesional. 

Pentru persoanele care au pierdut re-
cent jobul este caracteristică tendinţa de a 
căuta un loc de muncă potrivit studiilor şi 
experienţei profesionale acumulate în calita-
te de cadru didactic. În general, majoritatea 
acestei categorii de şomeri, mai ales cei mai 
tineri, tind să accepte unele profesii conexe 
domeniului lor de formare sau în general să se 
reprofileze în favoarea unei munci mai bine 
remunerate. În cele mai dese cazuri, la propu-
nerea locurilor vacante corespunzătoare do-
meniului profesional, cadrele didactice sunt 
dispuse să primească repartizarea şi să viziteze 
agentul economic pentru un interviu în vede-
rea angajării. 

Cele mai frecvente cazuri de refuz care 
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parvin din partea angajatorului vizează faptul 
că, fie nu corespunde calificarea şomerului 
condiţiilor înaintate, fie nu cunoaşte f luent 
limba română sau rusă. Refuzul locului de 
muncă din partea şomerului are drept motiv 
nivelul salarial sau, caracteristic mai mult per-
soanelor din mediul rural, refuzul din motiv 
teritorial, în cazul în care localitatea în care 
domiciliază este la o distanţă mare de centrul 
raional, iar infrastructura nu permite deplasa-
rea spre locul de muncă. 

De la 1 ianuarie 2012 până în prezent 
au fost plasaţi în câmpul muncii 321 şomeri 
din categoria de persoane vizată. 

Sergiu Lipcean, 
masterand la Universitatea 
din Bologna, Italia

În prezent, fac un masterat multidisci-
plinar-internaţional la Universitatea din ora-
şul Bologna, Italia. Principala cauză pentru 
care am aplicat anume la acest masterat a fost 
af larea soţiei în Italia. Oricum, intenţionam 
să fac un masterat sau doctorat peste hotare 
din dorinţa de a investi în cunostinţele şi ca-
pacităţile mele profesionale. O altă motivare 
era să scap de rutina din Moldova. Nu a fost 
dificil pentru mine să obţin această bursă de 
masterat având în vedere studiile mele an-
terioare şi experienţa profesională. Singura 
problemă a fost nivelul de cunoaştere a lim-
bii engleze şi confirmarea printr-un certificat 
special. 

Înainte de a pleca în Italia am activat 
în calitate de lector la o universitate privată 
din Moldova, fiind implicat în acelaşi timp 
şi în cadrul unor proiecte care îmi solicitau 
mult timp şi nu îmi permiteau o creştere a 
nivelului de cunoştinţe aşa cum mi-aş fi dorit. 

Nu aveam nici suficient timp şi nici resurse 
financiare deoarece eram nevoit să fiu impli-
cat în mai multe activităţi pentru a reuşi să 
câştig resursele necesare pentru existenţă, or 
salariul de lector universitar din R. Moldo-
va nu permitea acest lucru şi nici o cercetare 
calitativă în domeniul pe care îl predam. La 
acest capitol, peste hotare, este mai facil deoa-
rece salariul de lector universitar permite un 
trai decent şi presupune o cercetare calitativă. 
Plus la toate, există şi posibilitatea circulaţiei 
academice internaţionale. Toate aceste avan-
taje enumerate lipsesc în Moldova, ceea ce, în 
mare parte, m-a determint să caut peste ho-
tare posibilitatea realizării aspiraţiilor pe care 
le aveam.

După absolvirea masteratului intenţi-
onez să aplic pentru un program de doctorat, 
de asemenea în Europa. Dacă voi fi acceptat 
la doctorat rămân la studii, dacă nu – mă în-
torc în Moldova. Aplic pentru aceste progra-
me exclusiv pentru a creşte din punct de vede-
re profesional, pentru experienţă  - lucruri pe 
care nu le pot obţine în prezent în Moldova. 

Eu, de exemplu, nu aş putea lucra aici 
„la negru”. Mai degrabă aş prefera să vin aca-
să, cu siguranţă aş avea oportunităţi mai bune 
decât munca la negru. Deşi, nu cred că aş mai 
accepta să predau pentru un salariu de 2000 
lei. Aş fi lector doar pentru că este o vocaţie 
a mea, o pasiune. Concomitent, consider că 
aş putea face cercetare aplicată pentru politici 
publice. 

Vreau să vă asigur că perspectiva în-
toarcerii în ţară există. Mie îmi place în  Mol-
dova, însă ar fi mai bine şi mai atractiv pen-
tru mine şi cred, pentru alţii ca mine, să ne 
întoarcem în ţară dacă s-ar schimba anumite 
lucruri: calitatea guvernării, serviciilor, or, se 
creează impresia că în Moldova oamenii sunt 
obişnuiţi să trăiască fără a schimba situaţia.
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