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1. De ce e nevoie de o evaluare comprehensivă a impactului politicii de acordare a 
burselor? Acesta este primul pas din cei trei necesari 

 
Acest raport este o continuare firească a atenției acordate de Centrul Român de Politici Europene (CRPE) 
relației bilaterale România – Republica Moldova. Bursele acordate tinerilor din R. Moldova reprezintă 
cea mai veche, mai consistentă și mai vizibilă formă de asistență acordată de România. CRPE s-a mai 
aplecat asupra subiectului în ianuarie 2012, prin raportul „Bune intenții și coșmar birocratic. Paradoxul 
burselor acordate de statul român studenților moldoveni”. A fost prima evaluare comprehensivă 
independentă a sistemului de acordare a burselor. Evaluarea noastră critică a stârnit atenția presei, 
decidenților și beneficiarilor de burse. Unele ajustări din cele recomandate de CRPE au fost efectuate în 
metodologia de concurs pentru burse în anii care au urmat.  
 
Dacă acel raport era focalizat pe procesul administrativ de acordare și de gestionare a burselor, acum 
facem un pas înainte. Prezentul studiu discută efectele mai largi ale acestei politici, mai ales pentru 
reintegrarea tinerilor care studiază sau au studiat în România pe piața muncii din R. Moldova.  
Metodologia studiului (descrisă în amănunt în capitolul următor) a fost una calitativă, care a permis 
analiza în profunzime a motivațiilor bursierilor, a factorilor care facilitează sau descurajează întoarcerea 
în R. Moldova, modul în care ei evaluează comparativ avantajele rămânerii în România versus 
perspectivele deschise de studiile efectuate în România.  
 
Pe lângă o serie de interviuri în profunzime și focus-grupuri cu bursieri, echipa de cercetare a intervievat 
oficiali ai ministerelor Educației și rectori din România și R. Moldova, pentru a înregistra percepțiile 
acestora asupra politicii de acordare a burselor. Cercetarea a fost întregită printr-un sondaj online 
completat de o serie de experți din ONG-uri și presa din Moldova, ale căror percepții le-am înregistrat.  
 
Pașii II și III 
 
Considerăm că prin această metodologie am deschis noi oportunități de cercetare. Date fiind resursele 
totuși limitate avute la dispoziție, am optat pentru o abordare calitativă care a permis identificarea 
principalelor provocări. Percepțiile bursierilor, ale oficialilor, ale rectorilor și ale experților din societatea 
civilă ar trebui completate printr-o cercetare cantitativă care să măsoare amploarea trendurilor 
semnalate de noi. Cercetarea noastră a răspuns mai degrabă la întrebarea ”De ce?”, este nevoie de un 
studiu suplimentar care să răspundă la întrebările care încep cu ”Câți”: 
 
- câți dintre cei care vin să studieze în România se întorc în R. Moldova? 
- câți dintre absolvenții întorși își găsesc un loc de muncă în R. Moldova în specialitatea absolvită? 
- câți rămân în România și câți pleacă mai departe în Vestul Europei? 
 
După acest al doilea pas, cantitativ, putem evalua cu adevărat impactul politicii de burse asupra 
societății moldovenești în ansamblu. Adică pasul III.  
 
Credem că este nevoie de o asemenea evaluare. Privită din perspectivă istorică – după mai mult de 20 
de ani de la inaugurarea sa – politica de acordare a burselor pentru tinerii din R. Moldova este un real 
succes. Generații de tineri au avut șansa educației și socializării în cultura românească. Este o politică ce 
are deja tradiție, a format așteptări și obișnuințe în R. Moldova (adolescenții își construiesc planurile de 
viitor luând în considerare studiul în România). Dar orice politică cu tradiție are nevoie de evaluări și 
ajustări periodice.  
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Presiunile externe și inerții birocratice conduc politica de acordare a burselor mai mult decât ar trebui. 
Presiunile externe vin din mediul politic, de unde se dau regulat semnale privitor la numărul de burse 
fără cunoaşterea concretă a realităţilor, sau semnale cu privire la cele deja acordate. Inerția birocratică 
este o caracteristică profund criticată în raportul nostru precedent. Acea evaluare făcută de CRPE a dus 
la modificări în regulamentele Ministerului Educației, semn că o intervenție externă bazată pe o evaluare 
credibilă este mereu binevenită – altfel, Ministerul Educației acționează ca orice instituție însărcinată cu 
implementarea unei politici pe care nu o controlează: cât mai puțină energie consumată de funcționari, 
cât mai multe cerințe aruncate pe umerii beneficiarilor de burse.  
 
Ieșind din zona strict administrativă a gestionării burselor, apreciem că statul român trebuie să facă o 
evaluare generală a programului. Situația României și a Republicii Moldova este profund diferită în 2013 
față de începutul anilor `90, când a început acest program. Programul de burse nu s-a schimbat însă 
decât tangențial. Starea universităților din ambele țări, oportunitățile pe care le au tinerii, modul de 
atestare a calității universitare – toate acestea s-au schimbat radical în România și sunt pe care să se 
schimbe și în R. Moldova. O evaluare comprehensivă de impact a programul de burse este necesară și 
trebuie făcută de statul român, inițiatorul și finanțatorul programului. O evaluare bine făcută trebuie să 
plece de la identificarea corectă a celor mai relevante problematici. Acest raport identifică întrebările de 
cercetare cele mai potrivite pentru ca programul de burse să poată fi evaluat printr-o metodologie 
cantitativă comprehensivă. 
 
Mai mult chiar, cercetarea de faţă e una caracteristică organizațiilor de tip think-tank, orientate spre 
soluții de politici publice. Interesul nostru nu e unul pur academic, ci dorim să punem la dispoziția 
decidenților opțiuni legate de obiectul de cercetare. De aceea, am insistat în cadrul interviurilor și focus-
grupurilor asupra schimbărilor pe care beneficiarii de burse le-ar recomanda. Am inclus un întreg capitol 
de asemenea soluții propuse de beneficiari, cu intervenții minimale din partea echipei de cercetare. 
Bursierii sunt până la urmă ”clienții” acestui program și opiniilor lor trebuie auzite. Ne-am făcut datoria 
de a le transmite.  
 
Centrul Român de Politici Europene și reprezentanța sa din R. Moldova au derulat acest micro-proiect cu 
sprijinul financiar al Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. Salutăm 
deschiderea DRP față de acest subiect și așteptăm ca și alte instituții românești implicate în gestionarea 
programului de burse să manifeste curiozitatea de a cunoaște impactul acestuia. În același timp, suntem 
singurii responsabili pentru calitatea cercetării și pentru opiniile exprimate, care nu implică în niciun fel 
DRP și nici alte instituții sau finanțatori cu care CRPE lucrează.  
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2. Metodologie 
 
Studiul s-a desfășurat utilizând mai multe metode de cercetare calitativă: 
 

1) Interviuri în profunzime cu absolvenți moldoveni care au urmat cursuri în sistemul de 
învățământ românesc (atât dintre cei care au rămas în România, cât și dintre cei care s-au întors 
în Republica Moldova). 

2) Interviuri în profunzime cu rectori, șefi de departamente ai universităților din România și 
Republica Moldova și cu reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării din România și ai 
Ministerului Educației din Republica Moldova. 

3) Focus-grupuri cu tineri din Republica Moldova care urmează în prezent cursuri în sistemul de 
învățământ românesc.  

 
În plus, 22 de reprezentanți ai ONGurilor și mass-media din Republica Moldova au fost chestionați într-
un sondaj on-line cu privire la politica de acordare a burselor studenților moldoveni. 
 
Au fost realizate 16 interviuri cu absolvenți care au urmat cursuri în sistemul de învățământ românesc, 
10 interviuri cu rectori, șefi de departamente ai universităților din România și Republica Moldova și cu 
reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației al Republicii 
Moldova și au fost organizate două focus-grupuri cu studenți din Republica Moldova care urmează în 
prezent cursuri în sistemul de învățământ românesc. O detaliere a caracteristicilor respondenților 
(vârstă, gen, reședință actuală, statutul profesional) se regăsește în Anexă. 
 
Durata media a unui interviu a fost de aproximativ 40 minute. 
Durata medie a unui focus-grup a fost de aproximativ 1h 30’.  
 
Datele prezentate în acest raport descriu atitudinile, credințele și valorile care au fost întâlnite foarte 
frecvent la persoanele cuprinse în această cercetare și care se pot defini ca un pattern de 
comportament. 
 
Rezultatele acestei cercetări, la fel ca toate cercetările de tip calitativ, nu sunt reprezentative la nivel 
național. Rezultatele trebuie folosite ca atare și numai în scopul explicării anumitor comportamente care 
apar la grupul cercetat.  
 
La această cercetare ne-au răspuns reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării din România, 
Ministerul Educației din R. Moldova, rectori și alți oficiali ai Universițății din București, Universității 
Politehnice din București, Academiei de Studii Economice din R. Moldova, Universității Libere 
Internaționale din Moldova și studenți și absolvenți moldoveni care au ales să studieze în România. 
La sondajul on-line au răspuns chestionarului reprezentanți ai: cotidianului Timpul, Societății Române de 
Radiodifuziune – filiala R. Moldova, UNIMEDIA, cotidianului ”Ekonomiceskoe obozrenie”/”Logos-pres”, 
Fundației Soros-Moldova, Fundației Est-Europeană, The Institute of World Politics, Centrului de 
Informare și Documentare privind NATO din R.Moldova, Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative 
Sociale ”Viitorul”, Centrului Național de Mediu, Centrului pentru Jurnalism Independent, Centrului 
Analitic Independent EXPERT-GRUP, Asociației pentru Politica Externă. 
 
Le mulțumim tuturor respondenților care ne-au împărtășit părerile lor.   
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3. La început de drum. Alegerea României ca destinație pentru studii 
 

3.1. Motivația alegerii bursei acordate de Guvernul român. Luarea deciziei de a 
pleca în România. 

 
Majoritatea celor cuprinși în cercetarea de față, care au studiat în România, spun că motivul principal în 
luarea deciziei de a veni aici a fost calitatea învățământului, percepută ca fiind superioară celei din R. 
Moldova. Din punctul lor de vedere, în R. Moldova accentul se pune pe partea teoretică și mai puțin pe 
exercițiul practic, absolut necesar în vederea angajării ulterioare. De asemenea, stilul de predare este 
considerat neadecvat și cunoștințele profesorilor depășite. Majoritatea celor care au avut contact direct 
cu sistemul de învățământ superioar din R. Moldova acuză practicile învechite și lipsa unei deschideri 
reale către student. 
 
Pe de altă parte, prin comparație cu centrele universitare mici din România (Galați, Suceava, Târgoviște 
etc.), universitățile din Chișinău sunt evaluate pozitiv. 
 

Selecție de citate relevante: 

 
 
Există o convingere larg răspândită că mita e o practică obișnuită în sistemul de învățământ 
moldovenesc. Percepția generală a respondenților este că în Republica Moldova sistemul de învățământ 
este corupt și pentru orice examen, indiferent cât de pregătit este studentul, trebuie să plătească pentru 
a promova. Trebuie să amintim că raportăm în acest studiu percepții ale celor care au ales România, deci 
nu au avut experiență directă în acest sens, dar și-au format această percepție prin intermediul mediului 
social sau familial. În același timp, poate fi vorba și despre un mecanism de legitimare a alegerii făcute: 
studenții sunt mai dispuși să creadă poveștile negative despre situația din R. Moldova. Această percepție 
a universităților moldovenești ca fiind corupte este recurentă printre cei intervievați atât individual cât și 
în focus grupuri, şi tinde să devină de o părere unanimă. 
 
Pe de altă parte, reprezentanții universităților din România spun că, cel mai probabil, studenții români 
critică în același fel sistemul românesc de învățământ. Ei consideră că, în general, studenții sunt mai 
critici cu mediul educațional oferit în țara lor tocmai pentru că ei își doresc să schimbe și să 
îmbunătățească sistemul. 
 
 

”Cursurile la universitățile din Moldova se citesc. Profii nu aveau o fluență motiv pentru care ne 
citeau cursurile. Eu nu am văzut la SNSPA să vină un profesor în fața mea și să-mi citească de pe foi 
și să-mi facă dictare. În universitățile din Moldova aceasta e o practică obișnuită, în România e o 
excepție. Pe de altă parte, studenții cer asta pentru că nu ar avea timp să meargă în biblioteci să 
studieze de unii singuri. Studenții scriau, scriau în continuu.” (Angajată în România, 32 ani)

”Cred că se face carte foarte bună și în Chișinău, dar metodele sunt altfel. Ei sunt mai pregătiți 
teoretic, dar practic mai puțin.” (Angajată în R. Moldova, 23 ani)

”Mi-am dat seama că pregătirea la liceu este mult mai bună aici decât în Republica Moldova. Aici, cu 
un an, doi înainte de facultate deja încep să facă pregătiri. Deja pentru anul I de facultate aveau o 
mare baza de materie parcursă. Manualele de liceu din România cuprind o mare parte din materia de 
anul I.” (Studentă Medicină, România)
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Selecție de citate relevante: 

 
 
 
Familia joacă un rol important în luarea deciziei de a studia în România. În cele mai multe cazuri, cel 
puțin un membru al familiei a studiat în trecut în România și are experiența sistemului educațional de 
aici. În aceste condiții, pentru unii tineri, decizia de a studia în România se ia încă din ciclul primar de 
învățământ. 
 

Selecție de citate relevante: 

 
 
O altă motivație puternică a celor care aleg să studieze în România este legată de perspectivele de viitor. 
Studiile în România reprezintă pentru ei oportunități mai bune la angajare și o șansă în plus de a emigra. 
Pentru cei care se întorc există și avantajul că în anumite cazuri multinaționalele din R. Moldova au la 
angajare cerințe explicite legate de licențiați la anumite universități din România. 
 

”Am ales să fac masteratul și doctoratul în România pentru că știam ce înseamnă să fii student în 
Moldova. Universitatea la care am învățat în Moldova era coruptă. Trebuia să dai mită chiar dacă tu 
învățai. Pentru că restul o făceau și practic erai impusă de ceilalți să dai și tu.”

”Într-adevăr sistemul educațional e corupt în Moldova. Nu e doar o percepție. O știu din propria 
experiență.” (Angajată în România, 32 ani)

”Aveam colegi în liceu care nici măcar nu știau să scrie corect, dar aveau note mari doar pentru că 
mergeau cu cadouri și bani la profesori și directoare. Și atunci eu voiam să merg în altă parte, unde 
astfel de lucruri să nu se întâmple.” (Angajată în România, 24 ani)

„Am ales să merg să-mi continuu studiile în România pentru că știam de la cunoscuții mei că 
profesorii sunt mai bine pregătiți, nu merge cu mita ca în cazul liceelor și universităților din Moldova. 
În timpul facultății nu s-a întâmplat niciodată să strângem bani pentru un examen. Ei, la Chișinău la 
fiecare examen se strângea câte 10 lei de la fiecare elev. Acesta a fost motivul principal pentru care 
am vrut să plec la studii în România.” (Angajată în R. Moldova, 24 ani)

”Cred că guvernul ar trebui sa aibă în primul rând grijă de sistemul de învățământ de aici și apoi 
să își bată capul pentru cei care pleacă. Cei care pleacă - pleacă tocmai din motivul ăsta. Pentru 
că sistemul e foarte prost si tu știi asta din liceu, dacă nu chiar din clasele primare.” (Angajată în 
R. Moldova, 25 ani)

”Eu regret și acum că nu am depus pentru bursă după ce am absolvit clasa a noua aici, la 
gimnaziu, ca să merg să fac liceul acolo. *...+ Nu știam despre asta.” (Angajată în Moldova, 26 de 
ani)
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Selecție de citate relevante:

 
 
 

3.2. Procesul administrativ: aplicarea la bursă, înscrierea la facultate.  
Adaptarea la noul mediu. Școala, colegii și profesorii. 

 
 
În fiecare an, Direcția Generală Relații Internaționale din cadrul Ministerului Educației și Cercetării din 
România revizuiește Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din 
România. La revizuirea acesteia contribuie și Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici 
pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, cu scopul de a îmbunătăți procesul administrativ. 
 
Comparând Metodologia pentru anul școlar universitar 2013-2014 cu cele anterioare se observă o 
îmbunătățire semnificativă. O mare parte din recomandările pe termen scurt făcute de CRPE în raportul 
din ianuarie 2012 - ”Bune intenții și coșmar birocratic. Paradoxul burselor acordate de statul român 
studenților moldoveni”  - au fost implementate. O dovadă în plus că evaluările independente, chiar 
critice, ajută la îmbunătățirea sistemului și aduc schimbări binevenite pentru beneficiarii burselor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Niciodată nu m-am gândit la posibilitatea de a face facultatea în Moldova. Pentru că știam din start 
cum stau lucrurile acolo. Nu există oportunități de dezvoltare, nu există piață de muncă, nu putem 
vorbi de transparență și corectitudine.” (Angajată în România, 24 ani)

”Toată lumea din Chișinău reacționează pozitiv când știe că tu ai făcut facultatea în România, având 
impresia că ai studii foarte bune și pregătire teoretică foarte bună. Nu știu dacă e foarte adevărat, 
dar cel puțin părerea este bună față de studiile în România. Și toată lumea dacă aude că ai făcut 
studiile în România are impresia că ești mai pregătit decât cei de aici.” (Angajată în R. Moldova, 23 
ani)

Recomandările CRPE din ianuarie 2012 incluse în noua metodologie pentru anul școlar 

universitar 2013-2014: 

 

1.  Stabilirea clară, în metodologie, a condițiilor de eligibilitate, de admitere și de evaluare; 

2. Organizarea unei singure sesiuni de admitere (totuși, în septembrie, a avut loc o nouă rundă în 

care s-au distribuit locurile rămase neocupate la universități pentru studenții care și-au depus 

dosarele în vară, dar au rămas fără loc; 

3.  Suplimentarea burselor la programele de master la universitățile din România; 

4. Publicarea listei bursierilor admiși la universitățile din România la termene fixe; 

5. Introducerea permiselor de ședere pe întreaga durată a studiilor pentru toți studenții 

moldoveni, indiferent dacă au obținut sau nu bursă de merit / studiu / sprijin financiar; 

6. Repartizarea anuală a burselor pe baza notelor obținute de student la examene; 

7. Delimitarea clară a responsabilităților între Ministerul Educației, Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni, universități, rectorate, facultăți și servicii sociale în cadrul procesului de admitere. 
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În interviurile realizate, reprezentanții Ministerului Educației din România consideră politica de acordare 
de burse tinerilor moldoveni ca fiind bine gestionată și actualizată conform nevoilor studenților. Cu 
toate acestea, beneficiarii acestei politici spun că mai sunt multe lacune administrative, care le 
îngreunează activitatea de student bursier în România. 
 
Pentru anul universitar 2013-2014, Guvernul României a alocat 5500 de burse, dintre care 637 au rămas 
neacoperite1. Locurile care rămân neocupate sunt cele mai puțin atractive pentru tinerii basarabeni, în  
centrele universitare și liceele din orașele mici din România. 
 

Nivelul de învățământ Nr. de burse 

Învățământ preuniversitar 1500  

Studii superioare ciclu I 3300 

Studii masterat 270 

Rezidențiat 25 

Studii doctorale 125 

  
 
 
 
Pe lângă locul gratuit la universitate, din punct de vedere financiar, bursa reprezintă echivalentul în lei a 
65 de euro/lună pentru elevi şi studenţi, 75 euro/lună pentru masteranzi și medici aflaţi la specializare şi 
85 euro/lună pentru doctoranzi2.  
 
Prima și cea mai importantă nemulțumire a studenților din fiecare ciclu de studii este cuantumul mic al 
alocației financiare aferente bursei. Majoritatea intervievaților consideră că ar fi mai eficient să fie mai 
puține burse și să realoce banii pentru o alocație mai consistentă. 
 
Beneficiarii afirmă că susținerea financiară a părinților este crucială pentru a se întreține în România. 
Mulți sunt nevoiți să se angajeze ca să poată să-și continue studiile. Problema pe care o întâmpină este 
că permisul de ședere nu îi ajută să se angajeze ușor, fiind necesar un proces birocratic lung și 
dezavantajos atât pentru angajator, cât și pentru deținătorii de permis de ședere (angajatorul trebuie să 
obțină o autorizație de muncă de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări 
din județul în care are sediul social și să plătească o sumă de 200 euro). Dat fiind că sunt încă stundenți, 
deci vizează job-uri de începători, angajatorii nu au de ce să treacă prin aceste proceduri. De fapt, pentru 
studenții moldoveni care nu au susținere financiară de la părinți singura opțiune reală este să lucreze la 
negru.  
 

                                                           
1
 ”Oferta locurilor neocupate pentru studii de licență, an universitar 2013, Republica Moldova” www.edu.ro 

2
 Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România, Ministerul Educației 

Naționale, Nr. 3917 din 18.06.2013 

Sursa: Anexa nr. 7A Repartizarea globală pe țări a numărului de locuri subvenționate de stat în 

anul școlar /universitar 2013-2014 www.edu.ro 

http://www.edu.ro/
file:///C:\Users\CRPE-%20P\Desktop\Raport%20DRP\www.edu.ro
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Selecție de citate relevante:

 
 
 
O altă problemă semnalată frecvent de intervievați a fost cazarea în cămine. Conform metodologiei 
actuale ”cazarea în internatele şcolare şi căminele studenţeşti se asigură prin bugetul MEN, în limita 
subvenţiilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat”3, fără să se specifice clar cuantumul 
subvenției de cazare acordate pe cap de student. Cei care au aflat că sunt admiși la o universitate din 
România nu au siguranța că vor avea un loc asigurat de cazare și când ajung la fața locului nu știu cum să 
procedeze. 
 

Selecție de citate relevante: 

 
 

                                                           
3
 Idem 

”Cred ar trebui să fie mai puține burse și mai mari. Ideea mea este să fie 200 de burse de câteva 
sute de euro. Ca tânăr, să nu mai fie nevoie să muncești. Cei mai buni să ia bursa asta. Și restul ar 
putea să ia o bursa mai mică, de 100 de euro, pe o jumătate de an sau pe un an. Și dacă îi place 
România și i-a plăcut universitatea, să rămână acolo pe cont propriu.” (Angajată în R. Moldova, 24 
ani)

”Bursa era mică. Am fost nevoit să mă angajez. Am muncit la negru pentru că încă nu obținusem 
cetățenia. Munceam 12 ore pe zi. Zi după zi. La facultate îmi era ceva mai greu. Recuperam cursurile 
în week-end și încercam să-mi fac proiectele și referatele din timp. Nu am avut parte de distracții. 
Puțină odihnă, mult stres” (Angajat în România, 26 ani)

”Bursa e mică, nu ne ajunge. Suntem nevoiți să ne angajăm, dar nu putem să o facem pentru că 
avem acel permis de ședere care nu ne permite să ne angajăm ușor. Plus, angajatorul e reticent și 
nu vrea să achite acea sumă uriașă. Dar trebuie să ne angajăm pentru că bursa e insuficientă. Nu 
are logică. Aduci un om și îi dai puțini bani, dar în același timp nu poate să se angajeze în condiții 
normale” (Angajat în România, 34 ani).

”Bursa nu a fost suficientă. Am avut nevoie de ajutorul părinților pe toată durata studiilor. Eu am 
fost nevoit să mă angajez. La un moment dat aveam trei job-uri. În cele din urmă am renunțat 
pentru că îmi era foarte greu”  (Angajat în România, 34 ani)

”Bursa pentru doctoranzi e foarte mică. Și statutul doctoranzilor din Republica Moldova este diferit 
față de cel a doctoranzilor cu cetățenie română. Noi nu putem fi preparator asistent, nu avem 
salariu, iar bursa aia e modică.” (Angajată în România, 32 ani)

”La doctorat, studenții moldoveni nu ar trebui să aibă un statut separat. Noi trebuie să fim încadrați 
ca ceilalți români și să luăm și noi salariul de preparator asistent. Bursa la doctorat e foarte mică.” 
(Angajat în România, 34 ani)

”Mi se pare ok atunci când vii în primul an să ai acces la cazare fără probleme. Pentru că e perioada de 
adaptare și e decisivă în momentul acela. În primul an nu mi se pare corect să stai undeva cu bagajul și să nu știi 
ce faci. Să-ți zică din prima: ai cazare sau nu. Copiii ăștia sunt speriați când ajung într-o țară străină și nu știu ce 
să facă.” (Angajată în România, 32 ani)

” În unele cămine mai bune studenții basarabeni nu au acces.”(Student, anul II, România)
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Bursele din România se acordă pe baza mediei generale a anilor de liceu și media examenului de 

bacalaureat
4. 

 
Intervievații s-au arătat nemulțumiți de acest sistem și de faptul că nu există un examen de admitere 
pentru tinerii basarabeni la universitățile din România. Aceștia optează mai degrabă pentru distribuția 
burselor pe baza unui examen de admitere scris și interviu astfel încât să se ofere șanse egale tuturor. 
Date fiind suspiciunile legate de nivelul de corupție din învățământul moldovenesc, există percepția că 
unii tineri moldoveni cumpără note pe care nu le merită, având astfel acces facil la bursele din România. 
 
Pe de altă parte, reprezentanții Ministerului Educației Naționale nu consideră fezabilă ideea de a 
organiza un examen de admitere având în vedere lipsa de capacitate a instituției și / sau a universităților 
din România de a organiza sesiuni de admitere în orașele din R. Moldova. 
 

Selecție de citate relevante:

 
Redobândirea cetățeniei 
 
Este o situație comună ca studenții aflați la studii în România să aplice pentru redobândirea cetățeniei 
române. Majoritatea dintre ei au domiciliul permanent în R. Moldova, iar această situație complicată – 
cețean român cu domiciliul în R. Moldova, beneficiar de bursă pentru tineri din R. Moldova - induce o 
doză mare de confuzie și incertitudine când vorbim de accesul la burse.  
 
Dilema este următoarea: fiind deja cetățeni români, ar trebui să intre pe locurile subvenționate ca orice 
alt cetățean român sau tot pe locurile special destinate tinerilor din R. Moldova? 
 
Candidații care sunt cetățeni români cu domiciliul în străinătate întâmpină dificultăți atunci când solicită  
înscrierea la anumite universităţi, pe locuri bugetate (ca orice cetățean român). Nu toate universitățile 
din România cunosc legislația care prevede că toți ”românii cu domiciliul în străinătate pot fi şcolarizaţi 
în învăţământul de toate gradele din România”5. Mai mulți studenți au semnalat această lacună. 
 

 
 
 
 

                                                           
4
 Idem 

5
 Hotărârea de Guvern nr. 689/1994, Art. 14, alin. 1, 2, 3 

”Eu nu sunt de acord cu oferirea burselor fără examen, fără concurs de admitere. Eu am trecut prin sistemul de 
învățământ din Republica Moldova. Dacă vrei să înveți, înveți oriunde. Și în sat, și în oraș. Dar trebuie să 
recunoaștem că în Moldova dai pur și simplu mită și astfel obții diplomă cu note mari. Și cei din comisia de 
admitere care fac trierea dosarelor, nu au de unde să știe cine merită și cine nu, nu au de unde să știe valoarea 
reală a candidatului.” (Angajată în România, 32 ani)

”Mie mi se că e greșit din start procesul de acordare de burse tinerilor moldoveni. Pentru că se bazează doar pe 
note. Notele în R. Moldova se cumpără foarte ușor.” (Angajată în România, 25 ani)
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Selecție de citate relevante: 

 
 
Recompensarea rezultatelor școlare? 
 
Unul dintre aspectele criticate în precedentul nostru raport, care reieșise din interviurile de atunci, era 
faptul că bursa odată câștigată rămâne valabilă pentru toți cei patru ani, indiferent de rezultatele la 
examene. Studenții se plângeau atunci că este demotivant și că erau numeroase cazuri de colegi care au 
intrat la bursă (profitând de notele mari din R. Moldova) și nu mai învață, dar iau alocația financiară. Ne 
bucurăm să vedem în noua metodologie că ”după primul an de studii, universitățile pot realoca locurile 
cu bursă, respectiv locurile fără bursă, cu respectarea numărului stabilit inițial prin MEN și pe baza 
rezultatelor școlare obținute de studenții înmatriculați”6.  
 
Ministerul a deschis deci posibilitatea realocării burselor în funcție de rezultate, răsplătind performanța. 
Însă decizia de aplicare propriu-zisă ține de fiecare universitate. Deocamdată, nu se cunoaște la nivelul 
Ministerului Educației Naționale niciun caz în care o universitate să fi implementat această posibilitate. 
Simpla oferire a acestei posibilități nu este însă suficientă – pentru universități realocarea anuală a 
burselor cere efort suplimentar și e de așteptat că nu vor aplica posibilitatea pe care o au la îndemână. 
Încurajăm Ministerul Educației să supravegheze implementarea noii măsuri și dacă universităților nu o 
vor face, să introducă realocarea anuală obligatorie în metodologia pentru anul viitor.  
 

Selecție de citate relevante: 

 
Evaluare pozitivă per ansamblu 
 
În pofida acestor probleme administrative, studenții moldoveni sunt mulțumiți per ansamblu de 
oportunitatea care le-a oferit-o statul român. După ce și-au rezolvat problemele de ordin administrativ, 
adaptarea la noul mediu a venit foarte natural. Cazurile de discriminare sunt o excepție, iar faptul că vin 
din R. Moldova a reprezentat pentru mulţi un avantaj. 

                                                           
6
 Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România, Ministerul Educației 

Naționale, Nr. 3917 din 18.06.2013 

”Statutul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate e unul foarte incert. (...) Nici nu poți să aplici ca 
cetățean român pentru că ai domiciliul în R. Moldova. E o lacună juridică și metodologică” (Angajat în 
România, 26 ani).

” Eu nu am înțeles nici până acum care sunt regulile pentru studenții care au dublă cetățenie. Pot să 
candidez sau nu pe un loc bugetar acordat românilor?! (Studentă master, anul II, România)

”Eu aș opta pentru competitivitate și între studenții moldoveni. Este total aberant să primești bursă și să 
ai loc asigurat la cămin chiar dacă ai note mici.” (Angajată în România, 32 ani)

”La master am intrat la fără bursă, fără taxă. Chiar dacă aveam una dintre cele mai mari medii din 
grupă eu nu am avut dreptul la bursă pentru că intrasem pe un loc acordat moldovenilor. Nu înțeleg de 
ce nu se dorește realocarea anuală a burselor. Ar fi mult mai corect și motivant pentru studenți.” 
(Angajat în R. Moldova, 26 ani)
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Selecție de citate relevante: 

 
 
 
 

  

”Discriminat niciodată nu m-am simțit. Experiența mea de la SNSPA a fost uneori surprinzător de 
pozitivă în comparație cu facultatea mea de la Chișinău. Profesorii erau mult mai deschiși decât cei din 
Moldova.”

”La SNSPA, profesorii cereau de la noi să muncim mai mult, deoarece știau că venim cu un handicap nu 
doar de vocabular, dar și cunoștințele erau unilaterale.  Și acest lucru a fost spre binele nostru. 
Bibliografia de aici era mult mai bogată și accesibilă. Diferența e de la cer la pământ. Plus, acces la 
internet non-stop, sau aproape non-stop. Și din acest punct de vedere, profesorii ne încurajau să 
muncim ca ulterior să avem performanțe.” (Angajat în R. Moldova, 34 ani)

”Nu aș schimba absolut nimic în decizia mea de a veni să studiez în România. Nu aș schimba nici măcar 
problemele pe care le-am întâmpinat.” (Studentă master, România)

”Niciodată nu m-am simțit discriminată. Dimpotrivă, m-am simțit avantajată că vin de acolo.” (Angajată 
în România, 25 ani)

”Am avut profesori care mi-au fost mentori intelectuali și asta e un lucru care îmi lipsește foarte tare aici, 
în Moldova. Nu pot să zic că e cineva de la care învăț, în domeniul meu.” (Angajată în R. Moldova, 25 ani)
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4. Planuri de viitor. Piața muncii pentru tinerii moldoveni, România vs. Rep. 
Moldova 

 
 
La nivelul Ministerului Educației Naționale nu există o situație centralizată privind rata de absolvire a 
tinerilor din Republica Moldova care și-au continuat studiile în România și respectiv, nu există un 
mecanism de monitorizare postuniversitară. Astfel, nu sunt disponibile date care să ne indice câți dintre 
absolvenții de studii superioare din România se întorc în R. Moldova și câți dintre ei se stabilesc în 
România. Cu toate acestea, există percepția printre cei intervievați că mai mulți absolvenți aleg să se 
stabilească în România decât cei care se întorc în R. Moldova. La Chișinău există percepția că procentajul 
celor întorși este chiar destul de mic. 
 

 
 
   

4.1. Decizia de a rămâne în România 
 
Echipa de cercetare a dorit să afle care sunt motivațiile pentru care tinerii din R. Moldova aleg să rămână 
în România. Astfel, pe lângă studenții actuali, am discutat și cu absolvenți care s-au angajat în România și 
ne-au mărturisit motivele alegerii de a nu se întoarce în R. Moldova, precizând că nu exclud posibilitatea 
de a reveni acolo atunci când o să se ivească posibilități clare de a se dezvolta personal și profesional. 
 
Majoritatea intervievaților consideră că în momentul de față România le oferă mai multe oportunități. 
Mai mult, aceștia au siguranța că în R. Moldova nu vor fi valorificați după potențialul lor și chiar dacă 
declarativ se dorește reformarea și schimbarea societății, nu se face nimic în acest sens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Nu avem niște statistici clare, dar presupunem că doar 10% dintre studenții plecați în România se mai 
întorc acasă.” (Reprezentant universitate, fost oficial în Ministerul Educației, R. Moldova)
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Selecție de citate relevante: 

 
 

 
Un alt motiv pentru care l-au menționat respondenții a fost salariul mic raportat la costul vieții în R. 
Moldova. După părerea intervievaților costul vieții în R. Moldova este similar cu cel din România, însă 
salariul mediu este mai puțin de jumătate. 
 

 Salariul mediu anual (2012) Salariul minim pe economie (2012) 

România 2.117 RON (circa 475,10 Euro) 700 RON (circa 155 Euro) 

Republica Moldova 3.477 MDL (circa  194, 92 Euro) 1.100 MDL ( circa 62,20 Euro) 

 Sursa: Comunicatele Institutului Național de statistică, România www.insse.ro 
            Biroul Național de Statistică, Republica Moldova  www.statistica.md  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

”M-am întors la Chișinău pentru că aveam un loc de muncă și ei mă așteptau. Și eu m-am gândit că e 
cazul să dau ceva Moldovei înapoi. M-am întors în martie 2007 și am stat până-n octombrie 2008. 
Perioadă care mi s-a părut infernală. Nu am fost valorificată la justa valoare. Aveau nevoie de mine și mă 
foloseau pentru orice altceva, dar nu pentru a reforma și a schimba ceva. Nu erau deschiși pentru 
schimbare.” (Angajată în România, 32 ani)

”Am vrut să rămân în România pentru că nu vedeam nicio perspectivă pe domeniul meu în Moldova. Când 
am absolvit eu, în 2007, era guvernul comunist, care sigur nu accepta ideile mele reformiste.” 

”Pentru mine personal, întoarcere în Moldova ar fi un pas înapoi. Nu am o perspectivă clară de dezvoltare 
personală și profesională în Moldova.” (Angajat în România, 34 ani)

”Pentru mine a te întoarce în Moldova înseamnă și un regres profesional. Când merg în Moldova, mă simt 
ca într-o cutie de carton și simt că vreau să o rup și să evadez din ea. Mă limitează.” (Angajat în România, 
26 ani)

”Exodul de tineri din Moldova mi se pare un proces natural, având în vedere cum stau lucrurile aici. Nu se 
va schimba degrabă acest lucru. Deci e normal să plece tinerii și să revină atunci când văd niște posibilități 
reale de dezvoltare. Tinerii nu pleacă de bine. Pleacă pentru că nu văd oportunități și nu sunt valorificați. 
Totuși, cu mult noroc și insistență poate reușești ceva și la noi.” (Angajat în R. Moldova, 27 ani)

http://www.insse.ro/
http://www.statistica.md/
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Selecție de citate relevante: 

 
 
Majoritatea intervievaților au afirmat că piața muncii din România este mai accesibilă și mai diversă 
decât cea din R. Moldova. De menționat că o parte din intervievați au afirmat că domeniile în care sunt 
specializați nu sunt solicitate de piața muncii din R. Moldova: științe politice, relații internaționale, 
marketing și publicitate, administrarea afacerilor, psihologie. 
 

Selecție de citate relevante: 

 
 
Cei care au rămas în România spun că nu se mai pot reintegra în societatea moldovenească. Majoritatea 
intervievaților observă o diferență între modul de a socializa în România, pe de o parte, și în R. Moldova, 
pe de altă parte. Mulți vorbesc de o anumită incompatibilitate culturală cu societatea moldovenească. 

”Eu m-aș întoarce acasă. Chiar aplic la job-uri în Chișinău. Problema e că salariul pe care mi-l oferă 
Ministerul de Externe din Moldova, unde chiar am aplicat recent și am și luat interviul, este prea mic față 
de costuri. Eu aici cu salariul pe care îl am, care nu este foarte mare raportat la piața de salarii, totuși îmi 
permit să mă întrețin. Eu acolo nu știu cum aș putea să mă întrețin. Costul vieții în Moldova e cam același 
cu cel al României, însă salariul este mult mai mic.” (Angajată în România, 26 ani)

”Un bun prieten de-al meu s-a întors în Moldova. Muncește în cadrul unei autorități publice. E crunt. 
Salariul e minim pe economie și nu prea are alte posibilități de angajare în altă parte. Plus, mai e 
atitudinea asta sovietică care s-a păstrat în instituțiile publice. E sumbru. Oamenii stau și lucrează, nu îți 
dă posibilitatea să reformezi chiar dacă tu vrei și ești dispus să o faci. Nu contează ca ai studiile în 
România, Harvard sau Cambridge. Atitudinea este umilitoare. Ceilalți cunoscuți moldoveni au rămas în 
România, nu mai știu ce fac, dar nu și-au pus problema să se întoarcă în Moldova.” (Angajat în R. 
Moldova, 27 ani)

”Este greu în Moldova pentru un tânăr specialist. Și de două ori e mai greu când vezi că părinții 
îmbătrânesc și auzi de la ei că îmbătrânești într-o țară așa ca Moldova. Să ajungi să fii pensionar și bătrân 
într-un stat care nu poate asigura minimum de existență nici măcar pentru tineri, este dureros. Și în 
condițiile astea nu văd cum tinerii basarabeni specialiști în IT, după ce au văzut că în România lucrurile 
merg bine, să se întoarcă în Moldova. Nu o să vină niciodată. Nici măcar părinții nu-i încurajează să revină 
în această țară. Și eu vorbesc de Chișinău, nu vreau să pomenesc de ce se întâmplă în restul țării.”
(Angajat în R. Moldova, 27 ani)

”Studenții se vor întoarce în Moldova în mod natural, atunci când o să crească puțin nivelul calității vieții și 
când o să se regleze ecuația asta: costuri versus salarii.” (Angajată în România, 26 ani)

”E nevoie de reformarea sistemului educațional în Moldova și mai ales de încredere în sistem. De 
fapt nu doar asta. E nevoie de o schimbare dinamică în Moldova ca tinerii să se întoarcă, altfel nu 
se va întâmpla asta.” (Angajat în România, 34 ani)

”Piața de muncă din Moldova e mai inaccesibilă decât cea din România. Vă dau un exemplu: 
vedeam un anunț de abia publicat, sunam a doua zi și îmi ziceau că locul nu mai e disponibil.” 
(Angajată în R. Moldova, 24 ani)

”Tinerii au idei. În Moldova nu ai posibilitatea să găsești fonduri nerambursabile pentru a-ți 
implementa ideea de afacere. În schimb, în România ai posibilitatea să accesezi fonduri 
nerambursabile și statul te încurajează să faci asta. Cred că asta trebuie să facă Guvernul.” 
(Angajat în R. Moldova, 27 ani) 
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Un alt motiv pentru care nu se mai pot integra în societatea din Moldova este faptul că pe durata anilor 
de studii, aceștia și-au format un networking în România și au rupt legătura cu prietenii pe care îi aveau 
înainte de a veni la studii.  
 

Selecție de citate relevante: 

 
 
 

4.2. Decizia de întoarcere acasă 
 
Decizia de a se întoarce în R. Moldova, la fel ca și cea de a rămâne în România sau de a pleca mai 
departe în Vest, ține aproape întotdeauna de o motivație foarte personală, care privește nu numai 
viitorul statut profesional ci și perspectivele sau schimbările din viața personală. 
 
Mulți se întorc în R. Moldova pentru că le lipsesc prietenii și familia sau au deja o relație stabilă în țara 
de origine. Ei se simt mai confortabil în mediul în care s-au dezvoltat în primii ani de viață și sunt legați 
afectiv de aceste locuri. 
 
Pe de altă parte tot ei sunt cei care simt că pot aduce o contribuție la dezvoltarea R. Moldova prin 
cunoștințele acumulate și o mentalitate diferită. 

”Ideea este că dacă o persoană stă în afara țării 3-4 ani, se ridică șansele foarte dramatic ca el să nu 
mai revină în țara de unde provine. Dacă ar sta un singur an ar fi altceva. Ideea e că în 3-4 ani ți se 
formează fără să vrei o anumită așteptare față de modul de viață, față de calitate, condiții, servicii 
etc.” (Angajat în R. Moldova, 34 ani)

”Nu sunt compatibilă cultural cu societatea din Moldova. Nu mă mai pot integra acolo” (Angajată în 
România, 26 ani)

”Nu mă mai simt ca făcând parte din acea societate. Nu cred că o să mă mai pot reintegra în 
societatea din Moldova.” (Studentă, România)

”Nu m-aș întoarce în Moldova. Am prieteni care s-au întors și se descurcă bine. Și eu m-aș descurca 
dacă m-aș întoarce în Chișinău. E o chestie individuală, ce ține de tine. Dar eu nu mă simt bine în acea 
societate. Pentru că lucrurile nu merg așa cum trebuie. Nu e ca și cum în România lucrurile merg 
perfect, dar în Moldova e jalnic. E nevoie de o schimbare dinamică și aș vrea ca direcția Moldovei să 
continue spre Uniunea Europeană.” (Angajată în România, 25 ani)
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Selecție de citate relevante:

 
O altă categorie este cea a tinerilor care așteaptă schimbări politice și economice înainte să se întoarcă 
în R. Moldova. Ei nu exclud o posibilă întoarcere în țara de origine dacă situația s-ar schimba în favoarea 
încurajării inițiațivelor și recunoașterii valorilor. În momentul de față sistemul este perceput ca fiind 
blocat în practici învechite și corupt.  
 
Chiar și dacă s-ar întoarce, singurul oraș pe care îl iau în considerare pentru o evantuală întoarcere în R. 
Moldova este Chișinău. Foarte mulți leagă posibilitatea întoarcerii de apartenența țării la UE în viitor și 
spun că în trecut decizia de a nu reveni ținea și de faptul că Partidul Comuniștilor era la putere. 

 
Selecție de citate relevante:

 
 

”Am mulți prieteni care au rămas în România. Nu le place job-ul pe care îl au acolo, dar nu vor să se întoarcă 
în Moldova, le este frică. Au impresia că aici e prea mare sărăcia. Dar dacă muncești și ești ambițios, 
reușești și aici.” (Angajat în R. Moldova, 27 ani) 

”Studenții se întorc pentru că simt că sunt locuri de muncă aici și că e loc de făcut ceva. Cel puțin în presă 
pentru că în mediul acesta lucrez eu.” (Angajată în R. Moldova, 25 ani)

”M-aș întoarce în Moldova dacă aș putea să schimb ceva, să particip la un proiect cu rezultate concrete.”
(Studentă, România)

”După ce au avut loc schimbările politice de la Chișinău în 2009, am avut intenția de a da curs unor 
oferte, dar am renunțat în cele din urmă. Oricum, nu exclud posibilitatea de a mă întoarce în 
Moldova” (Angajat în România, 34 ani)

”Nimeni nu voia să se întoarcă acasă când erau comuniștii la guvernare, dar nimeni. Toți voiau să
plece, eu am plecat si nu știu dacă m-aș fi întors dacă mai erau ei.” (Angajată în R. Moldova, 25 ani)

”Republica Moldova trebuie să meargă spre UE. Dacă ar deveni o țară membră UE, ar deveni mult 
mai atractivă pentru mine.” (Angajată în România, 25 ani)

”Problema e că aici te poți angaja doar prin cunoscuți. Recunosc, și eu m-am angajat printr-o 
cunoscută. Dacă vrei să îți găsești ceva bun, pe placul tău – nu poți.” (Angajată în R. Moldova, 24 ani)

Prefer să obțin experiență în cadrul muncii înainte de o eventuala întoarcere in Moldova. Aici am 
mai multe șanse să fac ce vreau eu pe plan profesional. Am prieteni care au terminat facultatea în 
Moldova și stau de 3-4 ani la casierie la bancă. Nu au posibilitatea să crească, sau poate trebuie să
plătească [n.n. ca să avanseze]. (Studentă, România)



 

CRPE | www.crpe.ro 
 

17                     

O altă parte dintre cei s-au întors spun că se află într-o situație temporară, până găsesc o oportunitate în 
România sau o altă țară din Vest. Nu își văd viitorul în R. Moldova și nu ar ezita să plece dacă ar primi o 
ofertă mai bună în altă parte. 
 
 

Selecție de citate relevante: 

 
 
 
 

  

”Nu aș ezita nicio clipă [n.n. să plec] dacă aș primi o ofertă avantajoasă în România” (Angajat în R. Moldova, 27 
ani)

”Nu vreau să rămân în R. Moldova. În primul rând salariul este mic. Un an aș lucra cu acest salariu, dar nu mai 
mult. Aș vrea un salariul de măcar 250 euro ca să mă pot întreține cât de cât. Eu de abia m-am întors. Îmi este 
foarte greu. Sunt obișnuită cu viața de acolo, unde e o mentalitate foarte diferită de cea din Moldova, din 
păcate.” (Angajată în R. Moldova, 24 ani)

”Eu nu m-am stabilit definitiv aici în Moldova. Am un contract, iar după ce o să se termină, sunt tentat să plec 
peste hotare. Aici îmi este familia, aici îmi este casa, dar eu vreau să-mi formez casa mea. Moldova ca stat este 
falimentar și o să fie mereu. Repet, e un stat creat artificial. Îmi pare rău să zic asta. Problema nu este în guvern, 
problema nu este în ceea ce trebuie să facă statul, problema e în societatea moldovenească. Eu asociez 
societatea moldovenească cu Piața Centrală din Chișinău. E lipsită de educație. Suntem un popor falit. România 
nu este așa. România e un stat puternic. Are o populație de 21 de milioane, oamenii mai pleacă, revin. E liberă 
circulație. E normal să se întâmple așa. Prin asta au trecut toate popoarele. Moldova mai are de lucru la 
capitolul educație. Este o chestie de timp, de generație.” (Angajat în R. Moldova, 27 ani)

”Pentru mine România este a doua casă. Eu mă duc oricând cu plăcere. Cu siguranță dacă o să se ivească o 
oportunitate, un proiect, aș accepta cu drag. Deocamdată lucrez de aici pentru o companie românească, care îmi 
oferă un salariu mult mai bun decât orice alt angajator de aici din Chișinău” (Angajat în R. Moldova, 27 ani)
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5. Bursele acordate de Guvernul român. Efecte asupra Republicii Moldova 
 
Părerea studenților 
 
În unanimitate, tinerii din R. Moldova intervievați consideră că politica de acordare a burselor este 
benefică pentru cei care doresc să studieze. Ei spun că tinerii se întorc cu altă mentalitate (”una 
europeană”), altă educație, superioară celei din Republica Moldova, și pot contribui la dezvoltarea țării. 
Pe de altă parte, tot ei spun că sunt puțini aceia care doresc să se întoarcă în țara de origine, motivațiile 
fiind legate mai ales de oferta scăzută a locurilor de muncă și salarizarea slabă, dar și de incapacitatea de 
readaptare la mediul social din Republica Moldova. 
 

Selecție de citate relevante: 

 
 
 
Părerea universităților din R. Moldova 
 
În cazul reprezentanților universităților, părerile sunt foarte diferite. În primul rând, opinia generală a 
rectorilor universităților din R. Moldova este că acestea sunt dezavantajate de politica Guvernului 
României de acordare a burselor.  
 
Universităţile, mai ales cele publice, sunt vulnerabile în fața calendarului actual de admitere. Fiind o 
diferență de o lună între începerea anului universitar în cele două țări, viitorii studenţii se înscriu la 
universitate în R. Moldova, aşteaptă rezultatul din România şi, dacă acesta este favorabil, părăsesc locul 
deja alocat la universitatea din R. Moldova. De exemplu, conform reprezentanților Academiei de Studii 
Economice din Moldova (ASEM), aproximativ 350 de studenți pleacă în fiecare an din această 
universitate, în ultimii ani asta însemnând un procent de 10-15% din totalul celor deja înmatriculați. 
Astfel, universitățile din R. Moldova care au deja normele didactice repartizate, grupele și orarul 
pregătite pentru un întreg an universitar trebuie să le reorganizeze după ce universitățile din România 
încep anul universitar și constată câți dintre studenți au plecat. Această situație afectează direct și 
profesorii, care de multe ori rămân fără ore de curs. 
 

”Orice student care a terminat o facultate, un master în România are o altă mentalitate, un alt mod de a 
gândi.” ( Angajat în R. Moldova, 27 ani)

"Mă simt câștigat că am absolvit facultatea în România. Universitățile din Moldova nu mi-au trezit 
niciodată interesul. Ce-i drept am aplicat și la USM [n.n.: Universitatea de Stat], dar doar ca rezervă. 
Specialitățile care mă interesau, gen administrație publică, studii juridice, în mod clar sunt mai dezvoltate 
în România. Trebuie să fiu sincer: nu am mari așteptări de la educația din Moldova” (Angajat în R. 
Moldova, 27 ani)

”Cred că nu numai eu, dar toată lumea percepe ca pe o experiență pozitivă faptul că ai făcut o facultate 
în România. Și cei mai buni oameni pe care îi știu sunt cei care au învățat în România și în afară [n.n. în 
altă țară].” (Angajată în R. Moldova, 25 ani)

”Exodul acesta de competențe e normal. Unii se întorc, alții rămân în România. Poate Moldova are de 
pierdut. Dar având în vedere situația de față, încă de la independență, Moldova va avea de pierdut nu 
doar la acest subiect. Asta e soarta unui stat creat artificial.” (Angajat în R. Moldova, 27 ani)
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Conform reprezentanților Ministerului Educației de la Chișinău, această problemă s-ar putea atenua 
pentru că noua legislație moldovenească privind autonomia universitară permite universităților să 
schimbe calendarul de examene / admitere și începere a anului de studii. Astfel, este de așteptat ca 
universitățile din Moldova să mute calendarul propriu adaptându-se după cel din România, pentru a 
evita problemele administrative. Dar aceasta este o așteptare pentru viitor și depinde de decizia fiecărei 
universități în parte.  
 

Selecție de citate relevante: 

 
 
 
De asemenea, reprezentanții universităților de acolo critică modul de repartizare a burselor, sunt voci 
care spun că acordarea buselor s-a făcut ”amatoriceşte, fără nicio logică”. Este criticat faptul că 
specializările cele mai populare din România sunt aceleași unde există locuri asigurate din bugetul de 
stat în R. Moldova (drept, economie, științe sociale). În schimb, specializări care nu există deloc în R. 
Moldova nu sunt acoperite de bursele din România – în special discipline tehnice de înaltă specializare 
care, pe vremea URSS, se studiau numai în Rusia sau Ucraina, iar în Moldova nu există în prezent 
posibilități de pregătire: transport naval, studii militare. Un exemplu relevant avansat a fost pregătirea 
inginerilor de căi ferate, unde în prezent ”toți inginerii care activează (la CFM) sunt ruși care ies la 
pensie. Ce facem fără ei?”.  
 
De asemenea, reprezentanții marilor universități din Chișinău se plâng de faptul că foarte mulți dintre 
cei care pleacă la bursele românești studiază de fapt la universități mici din România, pe care ei le 
consideră mai slab pregătite și oferind calitate mai proastă în educație decât instituțiile lor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ar trebui să ne uităm la organizarea admiterii. În Moldova începe anul universitar în septembrie. În România 
se ia decizia de admitere la mijlocul lui septembrie. Cei care pleacă în România, toți sunt înmatriculați și în 
Moldova. Deci ocupă locurile din planul de înmatriculare. Noi formăm grupe academice, planificăm planuri 
didactice. La 15 septembrie încep cereri masive de retragere. Asta perturbează procesul de studii. Unii achită 
taxa la noi și o cer înapoi. Alții nu achită deloc și amână până află rezultatul din România.” (reprezentant 
universitate, R. Moldova)

“În 2012, 350 au plecat în România deja înmatriculați în ASEM, cei mai mulți de la locurile bugetare. În 2013, 
au plecat 250, pentru că am schimbat ceva la procedura de admitere. În fiecare an pleacă 10-15% din totalul 
celor înmatriculati. În anii ’90, până prin ’97-’98, veneau mulți din România să studieze la noi. După venirea 
PCRM la putere, nu au mai venit.” (reprezentant universitate, R. Moldova)

”Toată politica decizională aparține României în cazul acestui Program. Noi nu intervenim și rămâne la 
discreția părții române să gestioneze eficient această politică. Totuși există necesitatea de a reglementa 
programul astfel încât după o lună să nu se ajungă la situația în care numărul studenților înmatriculați a 
scăzut brusc și respectiv o parte din profesori devin șomeri.” (reprezentant  al Ministerului Educației, R. 
Moldova)
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Selecție de citate relevante: 

 
 
 
Interlocutorii noștri din universitățile din R. Moldova au ridicat și alte obiecții față de programul de burse 
românești. Ei pun la îndoială chiar motivația României în a acorda aceste burse, spunând că nu este o 
politică de sprijin pentru R. Moldova, ci o formă de atragere a forței de muncă în România, bursele fiind 
o formă de integrare mai rapidă a tinerilor bine pregătiți în societatea românească și în beneficiul 
economiei din România.   
 

Selecție de citate relevante: 

 
 
 
O altă problemă ridicată de reprezentanții universităților din Republica Moldova este că din această 
politică de fapt nu avantajează niciuna dintre cele două țări, tinerii alegând de cele mai multe ori o altă 
țară din Vest.  
 

”Preponderent bursele sunt pentru specialități care se bucură de succes și aici: economie, drept, științe 
sociale. Ar fi bine să dați burse pentru specializări unde noi nu avem, cum era în URSS. Aveam nevoie 
de 10 ingineri de mine, de cinci aviatori, se trimiteau câte puțini la studii în Rusia sau Ucraina. Acum 
avem port la Giurgiulești, nu avem specialiști în transport naval. Și mai sunt și alte domenii unde nu 
avem specializări: silvicultură, forțele militare. Sau, alt exemplu, transportul feroviar. Toți inginerii 
care activează (la CFM) sunt ruși care ies acum la pensie. Ce facem fără ei?” (reprezentant 
universitate, R. Moldova)

”Ar fi bine ca instituțiile de învățământ din România să dea burse pentru specialități care nu se găsesc 
la universitățile din Moldova: silvicultură, petrol și gaze etc. Ar trebui să se acorde burse în funcție de 
necesitățile statului. Nu sunt adaptate pieței muncii. (reprezentant universitate, R. Moldova)

”România are probleme de ordin demografic. Prin invitarea cetățenilor Moldovei la studii se rezolvă 
problemele de ordin demografic.” (reprezentant universitate, R. Moldova)

“Prin invitarea tot mai multor tineri, pe lângă bunele intenții și legăturile de neam, se manifestă și o tendință 
de a atrage forță de muncă în România. Pentru că și tinerii României pleacă și e nevoie să fie înlocuiți de alții.”

“În 2013, 3.500 de tineri au plecat. E o cifră foarte mare pentru Republica Moldova. Cea mai mare parte dintre 
ei nu se întorc acasă, rămâne un gol în Moldova care nu poate fi compensat. Noi nu avem pe cine atrage.” 
(reprezentant universitate, R. Moldova)
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Selecție de citate relevante:

 
 
 
Opinii din universitățile româneşti 
 
Reprezentanții universităților din România aduc o altă perspectivă în ceea ce privește această politică. Ei 
consideră ca mobilitatea educațională este în avantajul tuturor, nu numai al studenților și că situația din 
Moldova este împărtășită de multe țări, inclusiv România. Din punctul acestora de vedere, studenții și 
tinerii cercetători trebuie să studieze acolo unde li se oferă cele mai bune oportunități. 
 

Selecție de citate relevante: 

 
 
 
Un alt efect pe termen lung pe care l-au identificat atât reprezentanții universităților din Moldova, cât și 
cei din România este legat de schimbarea structurii etno-demografice a R. Moldova. În fiecare an, tot 
mai mulți etnici români din R. Moldova pleacă din țară la studii, iar acest gol nu poate fi înlocuit decât cu 
tineri din alte țări. Teama exprimată de universitari este că pe termen lung, balanța demografică va 
înclina în favoarea etnicilor ruși și turci. 
 
 

”Nici România, nici Moldova nu beneficiază de copiii în care s-a investit. Majoritatea, cei mai buni, pleacă din 
Moldova și nu se mai întorc. Destinația nu este România, ei pleacă peste hotare.” (reprezentant universitate, R. 
Moldova)

„Care este sensul dacă nu rămân nici în România, nici în Republica Moldova?” (reprezentant universitate, R. 
Moldova)

”Dar cum compensăm aici plecarea în România a tinerilor? Pleacă din Republica Moldova în România, pleacă din 
România în altă parte. Cum compensăm golul din Republica Moldova?” (reprezentant universitate, R. Moldova)

“Pe lângă cei care pleacă în România, circa 3500 în fiecare an, din întreaga Moldovă, cam 1500-2000 pleacă în 
alte țări din Europa.” (reprezentant universitate, Republica Moldova)

”Un student ar trebui să aibă posibilitatea să își facă licența într-un loc, masteratul în alt loc și doctoratul 
în alt loc. Nu să stea să-și facă tot ciclul de opt ani în același departament, cu aceiași oameni. (...) Asta 
înseamnă mobilitate educațională.” (reprezentant universitate, România)

” Abordarea aceasta potrivit căreia se produce un exod al creierelor este depășită. Însă nu o spun critic. 
Astăzi, nici cercetarea științifică, nici dezvoltarea universităților nu mai pot fi realizate în lipsa unor relații 
internaționale. Deci nu mai putem vorbi de un aici și un dincolo. (...) Lumea cercetării nu mai are 
frontiere politice.” (reprezentant universitate, România)

”Trebuie să facem în așa fel încât să îi atragem înapoi oferindu-le oportunități, nu să le punem bariere în 
a nu a pleca.” (reprezentant universitate, România)
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Selecție de citate relevante:

 
 
 
Opinii agregate ale reprezentanților ONG și presei din R. Moldova 
 
Efectele identificate în mod recurent de respondenții din cercetarea de față au fost testate într-un 
sondaj on-line la care au răspuns 22 de reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale și ai mass-
media din R. Moldova. 
Aceștia au fost rugați să își exprime acordul sau dezacordul pentru patru afirmații legate de efectele 
politicii de acordare a burselor.  
 
Cei mai mulți dintre ei sunt de acord cu afirmațiile potrivit cărora acordarea burselor este un semn de 
solidaritate pe care îl arată România Republicii Moldova și că această politică ajută tinerii moldoveni să 
primească o educație mai bună decât în R. Moldova. 
 
În ceea ce privește efectele negative ale acestei politici, părerile sunt împărțite. Aproape jumătate din 
cei chestionați (10 din 22 de respondenți) spun că acordarea acestor burse va duce pe termen lung la o 
schimbare în structura demografică a R. Moldova și doar treime crede că prin această politică se 
produce un exod de competențe care pe termen lung va dăuna Republicii Moldova. 
 
 
 
 
 
 

 

“Pleacă preponderent cei de origine moldoveni. Vin la noi ruși și turci. Vom fi nevoiți să importăm tineri 
din alte state. Se schimbă compoziția etnică. Ce face România e strangulare prin îmbrățișare.” 
(reprezentant universitate, R. Moldova)

” Dacă în fiecare an pleacă atâția români din R. Moldova, cine va veni în locul lor? Rușii, probabil.”
(reprezentant universitate, România)
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Acordarea burselor produce un exod de competențe care 
pe termen lung va dăuna Republicii Moldova.

Pe termen lung, acordarea acestor burse poate duce la o 
schimbare în structura populației Republicii Moldova.

Acordarea burselor ajută tinerii moldoveni să primească o 
educație mai bună decât în Republica Moldova.

Acordarea burselor este un semn de solidaritate pe care îl 
arată România Republicii Moldova.

efecte pozitive vs. efecte pozitive
(media notelor acordate, 1=dezacord total și 5=acord total)

Întrebare sondaj on-line: 

Vă rugăm să ne spuneți în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații …. 

Vă rugăm să notați de la 1 la 5 în care 1 = dezacord total și 5 = acord total.  
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Efecte pozitive:

- cetățeni moldoveni mai bine pregătiți

- ajutor primit de statul moldovean pentru educație

- oportunități mai bune pentru cetățenii moldoveni 

- competitivitate în educație care  poate duce la 
creșterea calității învățământului din R. Moldova

”Este o favoare făcută familiilor din 
Republica Moldova, învățământ gratuit și de 
calitate.” (reprezentant universitate, R. 
Moldova)

„Dacă avem tineri buni din R. Moldova care 
vor să studieze la universitățile din 
București, trebuie încurajați tocmai pe ideea 
aceasta de internaționalizare a studiilor.” 

”Este vorba tot de români și trebuie să 
ajutăm. Este o chestiune patriotică, în sensul 
cel mai bun al cuvântului.”

(reprezentant universitate, România)

”Rectorii universităților din R. Moldova trebuie 
să înțeleagă că noi am intrat în competiție nu 
doar internă, dar și externă. Factorul 
identitar, proximitatea geografică, faptul că 
bursele sunt mai mari în comparație cu cele din 
Moldova, conduce, în mod sigur, la un flux al 
studenților moldoveni spre universitățile din 
România. Mai ales că România este stat 
membru al Uniunii Europene, unde există mai 
multe oportunități de dezvoltare 
profesională, dar și de angajare în câmpul 
muncii” (reprezentant al Ministerului 
Educației, R. Moldova)

Efecte negative:

- submineză prezentul şi viitorul instituţiilor de educaţie 
din R. Moldova

- migrație excesivă a cetățenilor moldoveni

- efect negativ asupra structurii etnice a populației

- exod al creierelor

- tineri pregătiți la standardul național din România, fără 
aplicabilitate în R. Moldova

“Pleacă preponderent cei de origine 
moldoveni. Vin la noi ruși și turci. Vom fi 
nevoiți să importăm tineri din alte state. Se 
schimbă compoziția etnică. Ce face 
România e strangulare prin îmbrățișare.” 
(reprezentant universitate, R. Moldova)

”Acest ajutor se transformă într-o bombă cu 
efect întârziat pentru Republica Moldova.” 
(reprezentant universitate, R. Moldova)

“ La începutul anilor 90, nu plecau de aici cei 
mai buni. Plecau cei care nu reușeau să fie 
înmatriculați aici. Asta treptat s-a schimbat. În 
prezent, pleacă cei mai buni dintre 
pretendenții la studii.” (reprezentant 
universitate, R. Moldova)

“Sunt consecinţe negative pentru Republica 
Moldova. E o realitate că pierdem tineri”.
(reprezentant universitate, R. Moldova)

”Dacă trimiți un student moldovean să învețe 
dreptul în România, e clar că îl trimiți să nu se 
mai întoarcă” (reprezentant 
universitate, România)
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6. Soluții de îmbunătățire a Programului de burse – idei de la intervievați 
 

Am cerut participanților în interviurile și în focus-grupurile desfășurate să se gândească la idei de 

înbunătățire a Programului de burse, care să vină din experiența lor proprie. În acest capitol listăm 

aceste idei, fără a le îmbrățisa ca recomandări ale CRPE. Pentru soluții și recomandări ale echipei de 

cercetare, vedeți capitolul următor. 

Atât tinerii moldoveni care au absolvit sau sunt în prezent studenți în România, cât și reprezentanții 
ministerelor din cele două țări simt nevoia unui sistem în care să se finanțeze performanța unui student, 
nu numai subzistența acestuia. Cei mai mulți intervievați propun un sistem de burse acordate pe mai 
multe niveluri, de la limita de subzistență până la acordarea unei burse de merit, în funcție de 
performanță, cu praguri intermediare. Și reprezentanții universităților din România consideră 
acceptabilă o asftel de soluție.  
 
Competitivitatea este văzută ca fiind în beneficiul celor care vor într-adevăr să învețe, dar și al 
universităților care primesc studenți moldoveni.  
 
O altă schimbare pe care o doresc majoritatea studenților și tinerilor absolvenți este legată de valoarea 
alocației financiare. Cei mai mulți ar prefera un număr mai mic de burse, dar cu o valoare mai mare, 
pentru a reuși să se întrețină fără să fie nevoiți să muncească. 
 
În momentul de față statul român acordă burse tinerilor moldoveni și la universități din orașe mici din 
România, care nu sunt interesante pentru tinerii moldoveni pentru că nu au neapărat prestigiu. Mulți 
dintre cei care primesc burse la astfel de universități renunță la ele. De aceea, mulți dintre respondenți 
spun că ar fi de dorit ca bursele să se acorde numai în centrele universitare mari din România. 
 
Reprezentanții mediului universitar din Republica Moldova ar dori ca bursele să fie acordate numai 
pentru specializări care nu există în R. Moldova, cum ar fi minerit, aviație, naval, silvicultură, militar, 
transport feroviar etc. și adaptate pieței muncii din această țară. 
 
O altă soluție de îmbunătățire identificată mai ales de reprezentanții universităților din cele două țări se 
referă la o transformare a acestora într-o schemă de mobilitate academică pentru studenți și profesori.  
Astfel se pot învăța bune practici din România, dar stundenții să rămână conectați și la realitatea din R. 
Moldova. În aceste programe de mobilitate, studenții au creditele recunoscute și pot primi dublă 
diplomă de la cele două universități la care au studiat, din România și din Moldova. Un astfel de proiect 
complex trebuie intermediat la nivel de ministere, iar un prim pas ar fi îmbunătățirea comunicării dintre 
cele două ministere ale Educației din România și R. Moldova. 
 
De asemenea, se recomandă sincronizarea procesului de admitere România – R. Moldova. În momentul 
de față procesul este în defavoarea universităților din R. Moldova deoarece se face planificare pentru 
întregul an universitar și după 1 octombrie apar foarte multe cereri de exmatriculare. 
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Selecție de citate relevante:

 
 
 
Alte soluţii de îmbunătăţire indicate de reprezentanții mediului universitar din Republica Moldova: 

- Asistenţă pentru instruirea cadrelor didactice 
- Semnarea unui acord între studenți şi instituţiile de învăţământ cu o clauză care să oblige studenții 

să se întoarcă în R. Moldova 
- Şcoli de vară, internship-uri pentru schimb de experienţă, doctorate comune, masterate comune etc. 
- Reciprocitate în acordarea burselor 

 
  

”Universitățile din Moldova ar trebui să se gândească la niște programe foarte solide și să încerce să 
atragă și ei la masterat și la doctorat tineri care nu sunt neapărat moldoveni. Poate din spațiul 
CSI, poate vin tineri din Asia. Mai ales că există limba rusă, o limbă comună în care s-ar putea face 
învățământ, nu numai limba română.” (reprezentant universitate, România)

“Cu ASE (România) nu avem o convenție de mobilitate. Am propus de mai multe ori, dar mobilitatea 
costă. Cine suportă transportul, cazarea? ASE trimite burse de mobilitate în Rusia pentru a studia 
afaceri în limba rusă. Le-am propus să vină aici să studieze aici la grupele de limba rusă.”

”Jumătate din cei care pleacă de la noi merg la ASE la București. Adică noi nu putem să îi pregătim? 
Bursele ar putea fi divizate în două componente: 1. Pentru pregătire integral în România si 2. Pentru 
mobilitate academică, atât pentru profesori, cât și pentru studenți.” (reprezentant 
universitate, Republica Moldova)

„Se poate dezvolta un sistem de diplomă dublă. Soluția ar fi construcția unor rute academice flexibile. 
Studentul poate pleca, este liniștit că își câștigă creditele și are și confortul că se întoarce acasă unde 
este <<diplomat>>, adică emiterea actului de studiu se face la universitatea de origine.” (reprezentant 
universitate, România)

”Noi trebuie să ne cunoaștem mai bine, dacă în loc să plece un student pentru patru ani, nu mai bine 
pleacă 10 pentru perioade scurte? Așa vei avea și 10 cetățeni care cunosc mai bine România. Văd că 
românii sunt oameni, vorbesc aceeași limbă, nu sunt ca jandarmii trimiși să bată oameni, cum ne-au 
învățat sovieticii.” (reprezentant universitate, Republica Moldova)

”Comunicarea cu ministerul Educației din România ar trebui să fie mai bună, în mod sigur, ar fi 
reciproc avantajos. Mai sunt derapaje de dialog. Cu toate acestea, în ultimul an putem constata o 
comunicare mai bună între noi și ministerul din România.” (reprezentant al Ministerului Educației, R. 
Moldova)
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7. Recomandările CRPE 
 
Recomandări de îmbunătățire a actualului Program 
 
Menținem observația din raportul precendent pe tema burselor, că statul român care le acordă ar trebui 
să aibă o politică de urmărire a implementării prin constituirea unor baze de date cu beneficiarii, atât cei 
care termină facultatea cât și cu cei care se pierd pe drum (abandon, pierderea bursei etc). În acest 
moment, Ministerul Educației acționează doar ca intermediar între universități și beneficiari, având o 
implicare minimală în această politică atât de importantă. Nu există deci date comprehensive cu privire 
la traseul, opțiunile și perspectivele beneficiarilor de burse. Bineînteles, Ministerul Educației trebuie să 
primească și să aloce resurse suplimentare pentru o asemenea sarcină. 

 
Un factor demotivant major pentru bursieri a fost sistemul prin care bursa odată câștigată se păstra 
indiferent de rezultatele la învățătură. Salutăm faptul că Ministerul Educației, prin ultima metodologie 
care acoperă anul universitar curent, a dat posibilitatea universităților să realoce bursele în funcție de 
rezultatele școlare. Ne așteptăm însă ca universitățile să nu profite de această oportunitate care 
presupune eforturi suplimentare din partea lor. Mai mult chiar, dacă unele universități vor aplica măsura 
și altele nu, se vor crea discriminări între studenții basarabeni care învață la universități diferite din 
România, ceea ce poate crea frustrare și confuzie. De aceea, recomandăm ministerului obligativitatea 
redistribuirii anuale a burselor în funcție de performanța școlară care va fi astfel stimulată. 
 
Foarte mulți dintre studenții intervievați s-au plâns de lipsa unor informații clare privind procedurile de 
examene, de înmatriculare și de cazare în cămine. Faptul că metodologia se schimbă în fiecare an 
prezintă avantaje (se pot aduce îmbunătățiri, așa cum s-a întâmplat anul trecut), dar are și dezavantajul 
că noutățile dese ajung mai greu la beneficiari. Datele culese de CRPE pentru raportul trecut arătau că 
majoritatea viitorilor bursieri se informează de la cunoștințe sau prieteni care au trecut prin respectivele 
proceduri, însă aceștia le prezintă situația așa cum era în anii trecuți. Recomandăm ministerului, în 
colaborare cu universitățile, elaborarea unui Ghid al bursierului basarabean în România, care să 
furnizeze informația oficială actualizată după fiecare schimbare a metodologiei. 

 
Pentru universitățile din R. Moldova recomandăm să profite de posibilitatea oferită de autonomia 
universitară de a schimba calendarul de examene și de începere a anului universitar, stabilindu-le în 
același timp sau după cele din România, evitând astfel problemele administrative provocate de plecarea 
în România a studenților deja înmatriculați. 

 
Idei pentru o schimbare sistemică a Programului de burse 

 
O propunere recurentă venită din partea tuturor categoriilor de intervievați (studenți, absolvenți, oficiali 
și rectori atât din R. Moldova cât și din România), a fost ca o parte din actualele burse de patru ani, să fie 
înlocuite de scheme de mobilitate cu perioadă mai scurtă. Contextul este favorabil unei asemenea 
schimbări pentru că R. Moldova a devenit eligibilă din acest an în programul european Erasmus Plus.  
 
Practic, studenții de la universitățile din R. Moldova vor putea intra în scheme de mobilitate cu 
universitățile europene, deci și cu cele din România. Cu alte cuvinte, vor veni oricum studenți moldoveni 
în România prin Erasmus, dar vor putea să aleagă și alte țări. Programul de burse al României trebuie să 
se adapteze rapid la această schimbare de mediu și să înglobeze Erasmus Plus, nu să îl concureze.  
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O discuție la nivel înalt în acest sens a avut loc între premierii Iurie Leancă și Victor Ponta și a rămas ca 
cele două ministere ale Educației să hotărască modalitatea concretă de implementare. Din interviurile 
noastre am aflat însă că nu pare să se contureze ceva concret, deși un program de asemenea 
complexitate are nevoie de pregătirea implementării dacă se dorește începerea din 2014.  
 
Dat fiind faptul că există o clară diferență de atractivitate între universitățile mari din România 
(București, Iași, Cluj, Timișoara, unde cererea e mai mare decât locurile oferite) și universitățile din 
orașele mici (unde în fiecare an rămân neocupate locuri puse la dispoziția tinerilor din R. Moldova), 
propunem o regândire a programului de burse pe următoarelor linii:  
 
a) Menținerea locurilor actuale la universitățile mari atractive.  
b) Transformarea unora dintre bursele gestionate de universitățile mici în burse de mobilitate de tip 
Erasmus, care pot fi puse la dispoziția oricăror universități din România și R. Moldova ce le pot scoate la 
concurs pentru studenții basarabeni. 
c) deschiderea unor oportunități de schimb de experiență a cadrelor universitare din cele două țări la 
universități omoloage (România ar putea pune la dispoziție pentru cadre didactice un număr similar cu 
cel deschis acum doctoranzilor – 125). 

 
Sperăm ca aceste câteva linii să reprezinte începutul unei dezbateri. Propuneri detaliate pentru o 
ajustare a programului de burse la noile realități din cele două țări ar trebui să fie precedate de o 
evaluare comprehensivă cantitativă și un studiu de impact, pe care îl recomandăm instituțiilor care 
gestionează Programul. 
 
De asemenea, această evaluare trebuie să ia în considerare și principala doleanță ridicată de studenții 
intervievați, anume cuantumul mic al alocației financiare primite de bursieri. 
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8. Anexă 
Date despre participanții la cercetare 

 
1. Oficiali intervievați din Republica Moldova 

IDI Funcție Instituție 

1.  Rector ULIM 
2.  Vice-rector ULIM 
3.  Rector ASEM 
4.  Vice-ministru Ministerul 

Educației 

 
2. Oficiali intervievați din România  

IDI Funcție Instituție 

1.  Rector Universitatea din București 
2.  Prorector Universitatea din București 
3.  Prorector Universitatea Politehnica 
4.  Director Direcția Relații 

Internaționale, MECT 
5.  Consilier Ministerul Educației 
6.  Consilier Ministerul Educației 

 
3. Absolvenți de studii superioare obținute la o universitatea din România întorși în R. Moldova 

IDI Gen Vârsta Reședință Bursieri 
din partea 
Guv Ro 

Ciclul de studii Unitatea de 
învățământ 

Statut 
profesional 

Anul 
absolvirii 

1.  Feminin 23 ani Chișinău, Republica 
Moldova 

Bursă Licență, Master Universitatea 
”Ștefan cel Mare” 
Suceava 

Angajată 2012 

2.  Feminin 24 ani Chișinău, Republica 
Moldova 

Bursă Licență, 
Master 

Universitatea 
”Alexandru Ioan 
Cuza” Iași 

Angajată 2011 

3.  Feminin 23 ani Chișinău, Republica 
Moldova 

Bursă Licență SNSPA Fără loc de 
muncă 

2012 

4.  Masculin 27 ani Chișinău, Republica 
Moldova 

Bursă Licență, 
Master 

Universitatea 
”Dunăre de Jos” 
Galați; 
Universitatea 
”Ștefan cel Mare” 
Suceava 

Angajat 2011 

5.  Masculin 26 ani Chișinău, Republica 
Moldova 

Bursă Licență, 
Master 

SNSPA Angajat 2011 

6.  Feminin 23 ani Chișinău, R. Moldova Fără 
bursă, 
fără taxă 

Licență Universitatea 
Babes Bolyai, Cluj 

Angajată 2013 

7.  Feminin 22 ani Chișinău Bursă Licență SNSPA Fără loc de 
muncă 

2013 

8.  Feminin 25 ani Chișinău, Republica 
Moldova 

Bursă Licență, Master Universitatea din 
București 

Angajată 2009 

9.  Feminin 32 ani Chișinău, Republica 
Moldova 

Bursă Licență Universitatea 
”Alexandru Ioan 
Cuza” Iași 

Angajată 2003 

10.  Masculin 22 ani Chișinău, Republica 
Moldova 

Fără 
bursă, 
fără taxă 

Licență Universitatea 
Babes Bolyai, Cluj 

Angajat 2013 
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5. Absolvenții de studii superioare din Republica Moldova stabiliți în România 
 

IDI Gen Vârstă  Reședință Bursieri din 
partea Guv. 
Român 

Ciclu de studii Unitatea de 
învățământ 

Statut 
profesional 

Anul 
Absolvirii 

1 Feminin 26 ani București, 
România 

Bursă Licență, 
Master 

Universitatea 
de Vest din 
Timișoara; 
Universitatea 
din București 

Angajată 2011 

2 Feminin 33 ani București, 
România 

Bursă Licență, 
Master, 
Doctorat 

SNSPA, 
Universitatea 
din București 

Angajată 2008 

3 Feminin 32 ani București, 
România 

Bursă Master, 
Doctorat 

SNSPA Angajată 2013 

4 Masculin 33 ani București, 
România 

Bursă Master, 
Doctorat 

SNSPA, 
Universitatea 
din București 

Fără loc de 
muncă 

2003 
(doctorand) 

5 Masculin 26 ani București, 
România 

Bursă Licență, 
Master, 
Doctorat 

Universitatea 
din București 

Angajat 2013 
(doctorand) 

6 Feminin 
 

26 ani București, 
România 

Bursă Licență, 
Master, 
Doctorat 

Universitatea 
din București 

Angajată 2011 
(doctorand) 

7 Feminin 25 ani București, 
România 

Bursă Licență, Master Universitatea 
Alexandru Ioan 
Cuza, Iași 

Angajată 2012 

8 Masculin 33 ani București, 
Romania 

Bursă Master, 
Doctorat 

SNSPA Angajat 2005 

 
6. Studenți basarabeni înmatriculați la o instituție de învățământ superior din România 

 

FG1 + FG2  Gen Vârsta Facultate Ciclu de 
studii 

An studiu Bursieri din partea 
Guv. Ro 

 

1. Feminin 23 ani Gestiune și Audit Intern Master anul II Bursă  
2. Feminin 23 ani Facultatea de medicină Licență anul IV Bursă  
3. Feminin 19 ani Facultatea de Administrație 

Publică 
Licență anul I Bursă  

4. Feminin 22 ani Antreprenoriat, Ingineria si 
Managementul Afacerilor 

Master anul I Bursă  

5. Feminin 19 ani Facultatea de Administrație 
Publică 

Licență anul I Bursă  

6. Feminin 20 ani Finanțe și Bănci Licență anil I Bursă  
7. Feminin 22 ani Evaluarea programelor și 

politicilor publice europene 
 

Master anul II Fără bursă, fără taxă  

8. Feminin 23 ani Științe Politice Master anul II Fără bursă, fără taxă  
9. Feminin 23 ani Relații Internaționale și Integrare 

Europeană 
Master anul I Fără bursă, fără taxă  

10 Feminin 22 ani Relații Internaționale și Integrare 
Europeană 

Master anul I Bursă  

11. Feminin 22 ani Relații Internaționale și Integrare 
Europeană 

Master anul I Bursă  
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